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Τί είναι θ Διοίκθςθ; 
Οι διάφοροι οργανιςμοί (επιχειριςεισ, ςφλλογοι, ςωματεία, Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.) είναι 
ζνα οργανωμζνο ςφνολο. Για τθν εφρρυκμθ λειτουργία τουσ είναι απαραίτθτα και 
υλικά μζςα και ανκρϊπινο δυναμικό (ςυντελεςτζσ).  
 
Οι οργανιςμοί ζχουν ςτόχουσ, διοικθτικι δομι και εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνα 

ςυςτιματα και διαδικαςίεσ. Τουσ ςτόχουσ κζτουν οι άνκρωποι που αποφαςίηουν 

τι, πότε και πϊσ κα πράξουν. Οι άνκρωποι παρακινοφνται, δρουν ςυλλογικά και 

ζχουν προςδοκίεσ και ανάγκεσ να ικανοποιιςουν.  

 

Ο κακοριςμόσ όμωσ των ςτόχων, θ δθμιουργία αντίςτοιχθσ δομισ και θ εφαρμογι 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν για τθν επίτευξι τουσ, απαιτοφν διοίκθςθ, δθλαδι 

μια ςειρά από ενζργειεσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί με τον πιο 

αποτελεςματικό τρόπο, μζςω τθσ καλφτερθσ δυνατισ αξιοποίθςθσ όλων των 

ςυντελεςτϊν.  

 

Για να μπορεί ζνασ οργανιςμόσ να προςαρμόηεται, δρϊντασ και αντιδρϊντασ ςε 

ζνα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτθρίηεται από αςυνζχεια, αλλαγζσ 

και ανταγωνιςμό, χρειάηεται ικανι και αποτελεςματικι διοίκθςθ. Γιʼ αυτό θ 

διοίκθςθ κεωρείται ζργο ςφνκετο, πολφπτυχο, που απαιτεί γνϊςθ και τζχνθ, από 

όςουσ είναι ςε κζςεισ λιψθσ αποφάςεων, κζτουν ςτόχουσ, ςυντονίηουν και 

ελζγχουν τισ διαδικαςίεσ .                                                                                                   
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Διοίκθςθ & ΧΕΝ  
Οι γυναίκεσ τθσ ΧΕΝ ςε ολόκλθρο τον κόςμο μοιράηονται ζνα κοινό όραμα και 

ζχουν αποφαςίςει με ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ τον ςκοπό και τισ αρχζσ που διζπουν 

τθ δράςθ τουσ. Ζχουν δθμιουργιςει δομζσ και ζχουν κζςει ςε εφαρμογι 

ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ. Η θγεςία τθσ ΧΕΝ (τοπικά, εκνικά και 

παγκόςμια) οφείλει να ενεργεί, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Οργάνωςθσ 

με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο.  

 

Η ΧΕΝ ςτθν Ελλάδα ακολουκεί τουσ ίδιουσ κανόνεσ και μπορεί να είναι 

αποτελεςματικι  

 όταν το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο 

μπορεί, ξζρει και κζλει να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

 όταν οι γυναίκεσ που διοικοφν αλλά και εκείνεσ που εργάηονται 

εκελοντικά και επαγγελματικά παρακινοφνται, δρουν ςυλλογικά και ζχουν 

προςδοκίεσ και ανάγκεσ να ικανοποιιςουν. 

 

Ριςτεφουμε ότι το Αλφαβθτάρι τθσ Διοίκθςθσ είναι ζνα εργαλείο που κα 

βοθκιςει τισ γυναίκεσ και τισ νζεσ που αυτι τθ ςτιγμι ζχουν κζςεισ ευκφνθσ μζςα 

ςτθν Οργάνωςθ, αλλά και εκείνεσ που προετοιμάηονται για να τισ αναλάβουν, 

ϊςτε να κατανοιςουν καλφτερα τθν Οργάνωςι μασ ωσ πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

λειτουργοφν, τισ δομζσ και τισ διαδικαςίεσ του και άρα να τθν υπθρετιςουν 

ςυνειδθτά και πιο αποτελεςματικά.    

 

 

 

 

 

Θζτω
ςτόχουσ

Δθμιουργϊ 
αντίςτοιχεσ 

δομζσ

Εφαρμόηω 
ςυςτιματα 

& 
Διαδικαςίεσ 

Επιτυγχάνω 
τουσ 

ςτόχουσ

Διοικϊ 
αποτελεςματικά 
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Οι ςτόχοι τθσ ΧΕΝ 

Το Σχζδιο Δράςθσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ  

Εςτιαςμζνθ δράςθ για 125 χϊρεσ ανά τον κόςμο με γνϊμονα ζνα κοινό όραμα, 

κοινζσ αξίεσ ηωισ και ςυλλογικι προςπάκεια. 

Πραμα 

Το όραμα τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ είναι ζνασ κόςμοσ που τουσ χωράει όλουσ και όπου 

θ ειρινθ, θ δικαιοςφνθ, θ υγεία, θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, θ ελευκερία και θ 

φροντίδα για το περιβάλλον πρωκοφνται και υποςτθρίηονται από γυναικεία 

θγεςία.  

Σκοπόσ 

Ο ςκοπόσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ είναι να αναπτφξει τθν θγετικι και ςυλλογικι 

δφναμθ των γυναικϊν & κοριτςιϊν παγκοςμίωσ ϊςτε να επιτφχει ειρινθ, 

δικαιοςφνθ, υγεία, ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, ελευκερία και βιϊςιμο περιβάλλον 

για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.  

Αξίεσ που μασ οδθγοφν 
Η ΧΕΝ είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα εκελοντριϊν κεμελιωμζνο ςτισ χριςτιανικζσ 

αρχζσ & περιλαμβάνει γυναίκεσ όλων των δογμάτων και προελεφςεων. 

Πλεσ οι ΧΕΝ ζχουν δεςμευκεί να ςζβονται τθν διαφορετικότθτα, τον χϊρο για 

όλουσ, να επιδεικνφουν ανοχι και αμοιβαίο ςεβαςμό και να λειτουργοφν ακζραια 

& υπεφκυνα. 

Πλεσ οι ΧΕΝ εργάηονται για τθν αυτοδιάκεςθ των γυναικϊν και κοριτςιϊν ςε 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ και δίνουν αξία ςε εκείνθ τθν θγεςία, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θγεςίασ από νζεσ γυναίκεσ, θ οποία καλυτερεφει 

τθν κζςθ των γυναικϊν & κοριτςιϊν ςε όλο τον κόςμο και νοιάηεται για το 

περιβάλλον.  

Ρροτεραιότθτεσ 

Θζματα με τα οποία κατά προτεραιότθτα κζλει να αςχολθκεί θ Οργάνωςθ 

παγκόςμια 

 Ανάπτυξθ Γυναικείασ Ηγεςίασ 

 Υγεία & AIDS  

 Ραγκόςμια Ειρινθ & Δικαιοςφνθ 

 Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

 Ανκρϊπινα Δικαιϊματα Γυναικϊν & Κοριτςιϊν 

    



ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

~ 7 ~ 

Μ
α

ϊ
ο

σ
 2

0
0

9
 

Στ
ρ

α
τθ

γι
κό

 π
λά

νο
 2

0
0

8
-2

0
1

2
  

Στρατθγικό Ρλάνο 2008-2011 

  

  

  

  

Ανάπτυξθ τθσ θγεςίασ

&

χτίςιμο ικανοτιτων

Στελζχωςθ τθσ θγεςίασ 
από γυναίκεσ & κορίτςια 
ϊςτε να αναπτυχκοφν οι 

λφςεισ που κα 
επθρεάςουν τισ ηωζσ και 

τισ κοινότθτζσ τουσ

Γυναίκεσ & νζεσ γυναίκεσ 
θγζτεσ , που κα επθρεάηουν 
και κα ςυμμετζχουν ςε όλεσ 

τισ ςφαίρεσ τθσ κοινωνίασ, με 
ζντονθ δράςθ μζςα ςτισ 
κοινότθτζσ τουσ, ϊςτε να 
επιτευχκεί Δικαιοςφνθ, 

Ειρινθ, Υγεία, Ανκρϊπινθ 
Αξιοπρζπεια, Ελευκερία και 
ζνα Ανκρϊπινο Ρεριβάλλον 

για όλο τον κόςμο

Συνθγορία 

& 

Υπθρεςίεσ

Υπεράςπιςθ  των 
κοινωνικϊν, πολιτικϊν, 

οικονομικϊν και 
πολιτιςτικϊν δικαιωμάτων 

των γυναικϊν & κοριτςιϊν με 
προγράμματα & υπθρεςίεσ

Οι γυναίκεσ και τα κορίτςια 
να απολαμβάνουν τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα και 
τισ ελευκερίεσ τουσ

Χρθςτι Διοίκθςθ 

&

Υπεφκυνθ Διαχείριςθ

Διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ 
τθσ ΧΕΝ με το υψθλότερο 

επίπεδο υπεφκυνθσ 
διαχείριςθσ, 

αποτελεςματικότθτασ και 
αποδοτικότθτασ

Ενα ευζλικτο κίνθμα, ικανό 
να ανταποκρίνεται, με 

αποτελεςματικι διοίκθςθ ςε 
όλα τα επίπεδα κακϊσ και 

δυνατοφσ μθχανιςμοφσ 
ςυνεργαςιϊν, ςυντονιςμοφ 

και υποςτιριξθσ 
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Tο κάλεςμα του NAIPOMΡI το 
2007 για 10 κρίςιμουσ τομείσ 

δράςθσ. 
 

Αυτοί οι τομείσ επιλζχκθκαν μζςα από τθ 

γνϊςθ για τισ ςυνκικεσ ηωισ των γυναικϊν 

ςε όλο τον κόςμο. 

Η υλοποίθςθ δράςεων ςε αυτοφσ τουσ τομείσ 

μπορεί να αλλάξει τισ ηωζσ των γυναικϊν και 

των κοριτςιϊν παγκόςμια. Δεςμευτικαμε 

ουςιαςτικά να μετατρζψουμε τισ λζξεισ ςε 

δράςεισ. 

H Παγκόςμια XEN πιςτεφει ότι τα ςτελζχθ 

μασ μποροφν να αλλάξουν τον κόςμο. 

 

Οι δζκα τομείσ δράςθσ για τθν επίτευξθ αλλαγισ είναι: 

1. Ανάπτυξθ τθσ θγεςίασ γυναικϊν και κοριτςιϊν για να αντιδράςουν ςτο HIV -AIDS  και για 
τθν καταπολζμθςθ του ςτίγματοσ και τθσ διάκριςθσ . 

2. Εξαςφάλιςθ τθσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ γυναικϊν που κινδφνευςαν απο το AIDS ςτθν 
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν, προγραμμάτων και αποφάςεων.  

3. Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων (gender equality) και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
των γυναικϊν και των κοριτςιϊν ςυμπεριλαμβάνοντασ υπθρεςίεσ που παρζχουν βοικεια 
ςτθν διεκδίκθςθ τουσ.  

4. Δράςεισ  που εξαςφαλίηουν τθν ςωματικι,  ςεξουαλικι και ψυχολογικι αςφάλεια των 
γυναικϊν και των κοριτςιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ.  

5. Ρροϊκθςθ των ςεξουαλικϊν και αναπαραγωγικϊν δικαιωμάτων των γυναικϊν και των 
κοριτςιϊν με αςφαλείσ πρακτικζσ που μειϊνουν τουσ κινδφνουσ για τθν ηωι τουσ.  

6. Εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν και των κοριτςιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν 
οικονομικι αςφάλεια,  ςε οικονομικοφσ πόρουσ ςυμπεριλαμβάνοντασ το δικαίωμα να 
διατθροφν περιουςία και να κλθρονομοφν γθ.  

7. Αναβάκμιςθ των κοινοτικϊν υπθρεςιϊν και τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν και των 
κοριςτιϊν, ςε εξειδικευμζνεσ -για τθν διάγνωςθ και τθν κεραπεία των ςεξουαλικϊσ 
μεταδιδόμενων αςκενειϊν- εκελοντικζσ υπθρεςίεσ υγείασ.  

8. Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν υγείασ και πρόλθψθσ για τισ γυναίκεσ και τα παιδιά και 
αξιολόγθςθ των ιδθ υπαρχουςϊν ςτρατθγικϊν και μεκόδων ζτςι ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ. 

9. Συνθγορία για τθν αφξθςθ  πόρων  που κα υποςτθρίξουν τόςο τισ ικανότθτεσ των 
γυναικϊν να φζρουν αλλαγι ςε κζματα AIDS όςο και ςτθ δθμιουργία νζων υπθρεςιϊν. 

10. Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ενδυνάμωςθσ και τθσ εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςε 
όλεσ τισ υψθλζσ κζςεισ και  ςε όλα τα όργανα αποφάςεων (ςτισ υψθλότερεσ κζςεισ τθσ 
πολιτικισ, του δικαςτικοφ και νομοκετικοφ ςϊματοσ).   
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Το Ανκρϊπινο Δυναμικό τθσ ΧΕΝ 
 

ΕΞΥΡΗΕΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ 

Είναι όλοι όςοι επωφελοφνται από τα προγράμματα ενόσ 
τοπικοφ Κζντρου (π.χ. τα παιδιά τθσ παιδικισ φωλιάσ, οι 
αλλοδαπζσ που μακαίνουν ελλθνικά κ.λ.π.) 

 
ΜΕΛΗ XEN 

Μζλοσ ΧΕΝ είναι κάκε γυναίκα που γνωρίηει και αποδζχεται τισ 
αρχζσ, τουσ ςτόχουσ και τισ μεκόδουσ εργαςίασ τθσ Οργάνωςθσ 
και ςυμμετζχει εκελοντικά και ενεργά ςτθ ηωι μιασ τοπικισ 
ΧΕΝ.  

 
ΣΤΕΛΕΧΗ1 

Στελζχθ τθσ ΧΕΝ είναι γυναίκεσ που εργάηονται εκελοντικά ι 
επαγγελματικά ςτθν Οργάνωςθ και ζχουν αποκτιςει αυξθμζνθ 
εμπειρία αναλαμβάνοντασ ειδικότερεσ ευκφνεσ.  

Τα εκελοντικά ςτελζχθ διακζτουν ενεργό και ςυνεπι 
παρουςία ςτθν τοπικι τουσ ΧΕΝ και ςυμμετζχουν ςε 
Ρανελλινια Ρρογράμματα. 

Τα επαγγελματικά ςτελζχθ ςυμβάλλουν ςτθ καλι λειτουργία 
και τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ ΧΕΝ και ςτθρίηουν τθν εξζλιξθ 
νζων  εκελοντριϊν. 

 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΕΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ2 

Είναι παλαιά και νζα Στελζχθ ςε κζςεισ αυξθμζνθσ ευκφνθσ 
όπωσ Ρρόεδροσ τθσ ΧΕΝΕ, Μζλοσ τθσ Διοικ.Επιτροπισ, Μζλοσ 
Επιτροπισ Υποψθφιοτιτων κ.λ.π.  Ζχουν τθν ευκφνθ για τθν 
ανάπτυξθ του Ρρογράμματοσ ΧΕΝΕ και τθν ανανζωςθ τθσ 
Οργάνωςθσ. 

 
ΜΕΛΗ 

ΡΑΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το μζλοσ του Ραν. Συμβουλίου είναι ςφμβουλοσ του Ιδρφματοσ 
ΧΕΝΕ και με τθν ιδιότθτά του αυτι ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ 
του Σϊματοσ. Συμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ των ιδεϊν, τον 
κακοριςμό των προτεραιοτιτων και γενικά ςτθ χάραξθ τθσ 
πορείασ τθσ ΧΕΝ ςτθν Ελλάδα. 

Τοπικά, εργάηεται τόςο για τθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ ΧΕΝ 
όςο και για τθν ανανζωςθ και ανάπτυξθ τθσ ςτελζχωςθσ.  

Το μζλοσ του Ραν.Συμβουλίου ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ 
τθσ διοίκθςθσ του Κζντρου από το οποίο προζρχεται και με τθν 
εμπειρία του ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ ΧΕΝ 
τοπικά.  

                                                           

1
 Τα Στελζχθ μποροφν να οριςτοφν από τα τοπικά Κζντρα ωσ Ρανελλινιοι Σφμβουλοι. Η ιδιότθτα του 

ςτελζχουσ δεν είναι μόνιμθ. Διαρκεί όςο υπάρχουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ. Είναι αυτονόθτο ότι 

κάκε εργαηόμενθ ςτθ ΧΕΝ δεν αποτελεί αυτοδικαίωσ και Στζλεχοσ τθσ Οργάνωςθσ. 

2
 Στο εξισ για ςυντομία ΧΕΝΕ 
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ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚ. 
ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΧΕΝΕ 

Τα μζλθ τθσ Διοικ. Επιτροπισ τθσ ΧΕΝΕ εκλζγονται από το 
Ραν.Συμβοφλιο μεταξφ των μελϊν του και ςυμμετζχουν ςτισ 
ευκφνεσ αυτοφ του ςϊματοσ, όπωσ περιγράφονται ςτο Αρκρο 
15 του Οργανιςμοφ τθσ ΧΕΝΕ.  
Η παρουςία τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Διοικ.Επιτροπισ είναι 
απαραίτθτθ. 
Το μζλοσ τθσ Διοικ. Επιτροπισ ΧΕΝΕ ςυμμετζχει ςτισ 
ςυνεδριάςεισ τθσ διοίκθςθσ του Κζντρου από το οποίο 
προζρχεται και με τθν εμπειρία του ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ 
λειτουργία τθσ ΧΕΝ τοπικά.  

 

 

 

  

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΧΕΝΕ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΕΝ

ΜΕΛΗ ΧΕΝ 

ΕΞΥΡΗΕΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
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Α. Οι δομζσ τθσ ΧΕΝ ςε εκνικό επίπεδο 

 
ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ3 

 

 

Είναι Ιδρυμα Ιδιωτικοφ Δικαίου, Κοινωφελζσ μθ 
Κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.  
 
 Λειτουργεί ωσ όργανο ςυνεργαςίασ, πλθροφόρθςθσ, 

επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ΧΕΝ ςτθν Ελλάδα. 

 Εκπροςωπεί τθν Οργάνωςθ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόςμιο επίπεδο. 

Σχεδιάηει και υλοποιεί προγράμματα με ςτόχο οι γυναίκεσ να: 

 Ευαιςκθτοποιθκοφν και να καλλιεργιςουν ικανότθτεσ και 
δεξιότθτεσ, ϊςτε να αναλάβουν κζςεισ ευκφνθσ ςε κάκε 
επίπεδο τθσ επιςτθμονικισ, κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ 

 Ρροωκιςουν τα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα, 
ιδιαίτερα όςα αφοροφν τθ γυναίκα 

 Συμβάλλουν με τθν παρουςία και τθ δράςθ τουσ, ωσ 
ενεργοί πολίτεσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ 
ςτθν κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ  

ΡΑΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΕΝΕ 

 

 
Είναι το ανϊτατο διοικθτικό όργανο τθσ ΧΕΝ ςτθν Ελλάδα και 
ςυνζρχεται μία φορά το χρόνο. Οι ςφμβουλοί του εκλζγονται 
από τα τοπικά Κζντρα ςφμφωνα με το Αρκρο 8 του 
Οργανιςμοφ τθσ ΧΕΝΕ.  
Χαράςςει τισ βαςικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ 
Οργάνωςθσ, διαμορφϊνει τον προγραμματιςμό τθσ και κζτει 
τισ προτεραιότθτζσ τθσ.  

ΔΙΟΙΚ.ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΧΕΝΕ 

 
Τα μζλθ τθσ εκλζγονται από το Ρανελλινιο Συμβοφλιο και 
ανανεϊνονται κατά το 1/3 κάκε χρόνο. Συνεδριάηει περίπου 4 
φορζσ κάκε χρόνο με κφριεσ ευκφνεσ να : 

 Διαμορφϊνει τισ προτάςεισ με βάςθ τισ οποίεσ το 
Ρανελλινιο Συμβοφλιο χαράςςει τθν πολιτικι τθσ 
Οργάνωςθσ 

 Εκπροςωπεί τθ ΧΕΝ ςτισ Αρχζσ του τόπου 
 Εκτελεί τισ αποφάςεισ του Ρανελλθνίου Συμβουλίου και 

να επιλζγει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα γίνει αυτό 
 Συγκροτεί μόνιμεσ ι AD HOC Επιτροπζσ για τθν 

διεκπεραίωςθ οριςμζνου ζργου  
 Ελζγχει τισ προχποκζςεισ δθμιουργίασ νζων Ομάδων ΧΕΝ 

κ.λ.π.  

 

 

 

                                                           

3
 Ζγινε πλιρεσ μζλοσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ το 1955. Για ςυντομία ςτο εξισ ΧΕΝΕ. 
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ΡΟΕΔΕΙΟ 
ΧΕΝΕ 

 
Είναι εκτελεςτικό Πργανο των αποφάςεων τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ. Είναι 5μελζσ και αποτελείται από τθν Ρρόεδρο, 
δφο Αντιπροζδρουσ, τθ Γεν .Γραμματζα και τθν Ταμία. Το 
Ρροεδρείο τθσ Διοικοφςασ αποτελεί και το Ρροεδρείο του 
Ραν.Συμβουλίου. Συνζρχεται τακτικά και φροντίηει για τθ 
διεκπεραίωςθ τθσ τρζχουςασ εργαςίασ. 

 

 

 

 

 

 

  

ΡΟΕΔΕΙΟ 

ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Β. Οι δομζσ τθσ ΧΕΝ ςε τοπικό επίπεδο  
Τα τοπικά Κζντρα τθσ ΧΕΝ μποροφν να λειτουργοφν είτε ωσ Σωματεία εφόςον 

τθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ εκ του νόμου, είτε ωσ Ομάδεσ ΧΕΝ που 

νομιμοποιοφνται απϋευκείασ από τθ ΧΕΝ Ελλάδοσ.  

Τα Σωματεία τθσ ΧΕΝ λειτουργοφν με βάςθ όςα προβλζπονται από το 

Καταςτατικό τουσ και οι Ομάδεσ ΧΕΝ με όςα προβλζπονται από τον Εςωτερικό 

Κανονιςμό τουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ μια τοπικι ΧΕΝ αποτελεί μζροσ ενόσ μεγάλου ςυνόλου και 

αντικατοπτρίηει ςε μικρι κλίμακα ολόκλθρθ τθ ΧΕΝ, τισ αρχζσ, τουσ ςτόχουσ, τισ 

μεκόδουσ και τελικά το «ικοσ» και τθν παράδοςι τθσ. Ετςι θ εργαςία κάκε 

διοικθτικισ ομάδασ βαςίηεται ςτθ ςυλλογικότθτα, τθ ςυνζπεια, τον 

αλλθλοςεβαςμό, τθ διάκεςθ ςυνεργαςίασ και τθν καλι πίςτθ και κα πρζπει να 

διζπεται από νομιμότθτα και διαφάνεια. 

Β.1. Σωματεία ΧΕΝ4  

 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Είναι το ανϊτατο διοικθτικό όργανο τθσ Σωματείου. 
Συνζρχεται μία φορά το χρόνο και παίρνουν μζροσ ςε αυτό 
τα Τακτικά μζλθ του Σωματείου. 
 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Το Διοικ.Συμβοφλιο εκλζγεται από τθ Γεν.Συνζλευςθ.  

 

Β.2. Ομάδεσ ΧΕΝ 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ 

Ηδθ από το δεφτερο ι τρίτο ζτοσ  λειτουργίασ μιασ Ομάδασ 
αναδεικνφονται τα Στελζχθ τθσ, τα οποία απαρτίηουν τθν 
Ολομζλεια Στελεχϊν. Η ςφνκεςθ τθσ Ολομζλειασ  πρζπει να 
να είναι αντιπροςωπευτικι ωσ προσ τθν θλικία, τθν 
απαςχόλθςθ, τθν εκνικότθτα κ.ά. των γυναικϊν που 
ςυμμετζχουν ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πολυφωνία. 
Στθν Ολομζλεια ςυμμετζχουν: 
 

 Τα μζλθ τθσ Διοικ.Επιτροπισ τθσ Ομάδασ 
 Τα μζλθ του Ραν. Συμβουλίου 
 Οι Υπεφκυνεσ των διαφόρων Επιτροπϊν ι Ομάδων 

εργαςίασ 
 Τα Στελζχθ τθσ Ομάδασ εκελοντικά ι επαγγελματικά 

 

                                                           

4
 Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ κα πρζπει να ανατρζξει κανείσ ςτο Καταςτατικό του εκάςτοτε Σωματείου. 
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 Η Ολομζλεια ςυγκαλείται τουλάχιςτον κάκε δφο μινεσ και 
ευκφνεται: 

 Για τθν ανανζωςθ τθσ Διοικ.Επιτροπισ τθσ Ομάδασ ΧΕΝ 
και τθν εκλογι των μελϊν του Ραν.Συμβουλίου 

 Για τθν ανανζωςθ και τθ διεφρυνςθ τθσ Ομάδασ με νζα 
πρόςωπα και τθ ςτιριξι τουσ   

 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ετιςιασ δράςθσ τθσ τοπικισ 
ΧΕΝ 

 Για τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό δράςθσ  
 Για τον καταμεριςμό των ευκυνϊν ανάμεςα ςτα 

ςτελζχθ 
 

 
ΔΙΟΙΚ.ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ 

 
Η  Διοικ.Επιτροπι μιασ Ομάδασ ΧΕΝ είναι ζνα άτυπο 
ςχιμα. Δεν ζχει νομικι υπόςταςθ αλλά αςκεί διοίκθςθ. Οι 
ενζργειζσ τθσ καλφπτονται νομικά από τθν Διοικ.Επιτροπι 
τθσ ΧΕΝΕ (ι από το Διοικ.Συμβοφλιο γειτονικοφ Σωματείου 
ΧΕΝ).  
 
Μεταξφ των άλλων ευκυνϊν τθσ Διοικ.Επιτροπισ μιασ 
Ομάδασ, βαςικζσ είναι: 
 

 θ ςφγκλιςθ του τοπικοφ προγράμματοσ με τισ 
προτεραιότθτεσ τθσ ΧΕΝ 

 θ ανάπτυξθ τθσ ςτελζχωςθσ 
 θ ανανζωςθ και ενίςχυςθ τθσ τοπικισ Ομάδασ με νζο 

δυναμικό 
 θ μζριμνα  για τθν τακτικι επικοινωνία τθσ με τθ ΧΕΝΕ  

 

 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

ΜΕΛΩΝ  

 
Δφο ζωσ τζςςερισ  φορζσ το χρόνο ςυνζρχεται θ Ολομζλεια  
Μελϊν τθσ Ομάδασ , θ οποία αποτελείται από: 
 
 τθν Διοικ.Επιτροπι 
 τθν Ολομζλεια Στελεχϊν 
 τα μζλθ που ςυμμετζχουν ςε Ομάδεσ ι Επιτροπζσ 

Ρρογράμματοσ 
 τα εξυπθρετοφμενα μζλθ  
 τουσ ςυνεργάτεσ 

 
Στθν Ολομζλεια αυτι γίνεται ενθμζρωςθ για κζματα τθσ 
ΧΕΝ (εκνικά ι τοπικά), για το πρόγραμμα που λειτοφργθςε 
ι κα λειτουργιςει κ.λ.π.   
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Τα μζςα τθσ ΧΕΝ 

 
ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ5 

 
Είναι προγράμματα που ςχεδιάηονται από Στελζχθ τθσ ΧΕΝΕ 
και  

 ενιςχφουν τθ ςυλλογικότθτα 
 βαςίηονται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Οργάνωςθσ  
 ζχουν πανελλινιο χαρακτιρα 
 προχποκζτουν τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 

τουσ από εκελόντριεσ  
Εχουν ωσ ςτόχο: 

 τθν ενίςχυςθ τθσ ενιαίασ φυςιογνωμίασ τθσ 
Οργάνωςθσ 

 τθν κοινι αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν  
 τθν εξειδίκευςθ τθσ εκελοντικισ εργαςίασ  
 τθν ανανζωςθ τθσ ςτελζχωςθσ  

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η πολφχρονθ παρουςία τθσ Οργάνωςθσ ςτο πλευρό τθσ 
άνεργθσ γυναίκασ με ςτόχο τθν ψυχο-κοινωνικι 
ενεργοποίθςθ, τθν επαγγελματικι και κοινωνικι τθσ 
ενςωμάτωςθ αποτζλεςε για τθν ΧΕΝ, τθν αφορμι να 
δραςτθριοποιθκεί περιςςότερο αλλά και να  βελτιϊςει τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ, που ςχετίηονται με τθ ςφνδεςθ 
τθσ γυναίκασ με τθν αγορά εργαςίασ. 

ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΧΕΝ  

Συναντιςεισ που ςχεδιάηονται από ςτελζχθ τθσ ΧΕΝΕ και 
πραγματοποιοφνται μία ι δφο φορζσ το χρόνο με ςκοπό τθν 
ανάπτυξθ τθσ ςτελζχωςθσ και τθν ανανζωςι τθσ.  
Τα χαρακτθριςτικά όςων ςυμμετζχουν ποικίλλουν ανάλογα 
με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί εξαρχισ για κάκε 
ςυνάντθςθ. Η κεματικι των ςυναντιςεων είναι απόλυτα 
ςυνυφαςμζνθ με το ποιεσ ανάγκεσ τθσ ςτελζχωςθσ  
καλφπτονται κάκε φορά. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΕΝΕ 

 
Σχζδιο Δράςθσ 

Ρλοιγθςθ Γυναικϊν 
Ραιανία 2008 

 
Συμβουλευτικι 

Σταδιοδρομία Νζων 
(Δια)Λογοσ Γονζων 

 

 
Σχζδιο Δράςθσ 

Ραίηοντασ με τουσ Μφκουσ 
Ακινα 2008 

 
Σχζδιο Δράςθσ 

Εμφφλοι Μφκοι 
Ακινα 2008 

                                                           

5
 Βλζπε ςελίδα 22 



ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

~ 16 ~ 

Μ
α

ϊ
ο

σ
 2

0
0

9
 

Τα
 μ

ζς
α

 τ
θ

σ 
Χ

ΕΝ
 

 

 
Οδθγόσ εμψφχωςθσ ομάδασ 

Οδθγίεσ για τισ ςυντονίςτριεσ 
ολιγομελϊν ομάδων 

(αλλθλοδιδακτικι μζκοδοσ) 

 
Γυναίκα και ζνταξθ ςτθν αγορά 

εργαςίασ 
Καταγραφι των εμπειριϊν Γυναικϊν 

που ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα 
καταπολζμθςθσ του αποκλειςμοφ από 

τθν αγορά εργαςίασ. 

 

 
Οδθγόσ πρακτικϊν 

αναηιτθςθσ εργαςίασ 
Ρρακτικζσ ςυμβουλζσ προσ 

άνεργεσ γυναίκεσ που 
επικυμοφν να ενταχκοφν ι να 
επανενταχκοφν ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 
 

 
 

Φάκελλοι 
Τεχνογνωςίασ τθσ ΧΕΝ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρ/ΧΕΝ 

 
ANNUAL REPORTS  

COMMON CONCERN 

 

 
ΕΓΑΛΕΙΑ 

 
ΔΑΣΕΙΣ/ΚΑΜΡΑΝΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΕΝΕ 

Η ετιςια καταγραφι των πεπραγμζνων τθσ ΧΕΝΕ. Το 
ςκεπτικό, θ δομι και τα αποτελζςματα των δράςεων τθσ. Το 
ιςτορικό των ςυνεργαςιϊν τθσ και θ αποτίμθςθ τθσ πορείασ 
τθσ Οργάνωςθσ παγκόςμια, εκνικά και τοπικά. 
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Οι Διαδικαςίεσ τθσ ΧΕΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ 
Πταν ςε μια κοινότθτα ςυγκεντρωκοφν τουλάχιςτον 20 γυναίκεσ- το 25% εκ 

των οποίων πρζπει να είναι μζχρι 30 ετϊν- οι οποίεσ κζλουν να ςυμβάλουν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ γυναίκασ ςτον τόπο τουσ, μποροφν να ιδρφςουν μια τοπικι 

ΧΕΝ, εφόςον δζχονται τισ αρχζσ, τουσ ςτόχουσ και τισ μεκόδουσ εργαςίασ τθσ 

Οργάνωςθσ. Τθ βοικεια για το ξεκίνθμα μιασ τοπικισ ΧΕΝ δίνει θ ΧΕΝ Ελλάδοσ 

ι το πλθςιζςτερο Σωματείο ΧΕΝ, που παρζχει τθ νομικι κάλυψθ και κάκε άλλθ 

απαραίτθτθ ςτιριξθ. 

Η Ομάδα ςυνζρχεται τακτικά δφο φορζσ το μινα τουλάχιςτον, ενθμερϊνεται 

για τθν Οργάνωςθ ςε παγκόςμιο και εκνικό επίπεδο, μελετά τισ 

προτεραιότθτεσ και τα προγράμματα δράςθσ που εφαρμόηει θ Οργάνωςθ, 

οργανϊνει τθν εςωτερικι τθσ λειτουργία και ςχεδιάηει το περιεχόμενο των 

δραςτθριοτιτων τθσ.6 

Ζνα ζτοσ μετά τθ ςτακεροποίθςθ τθσ Ομάδασ ανάμεςα ςτα πιο ενεργά και 

υπεφκυνα μζλθ τθσ ορίηεται θ πρϊτθ Διοικοφςα Επιτροπι. Στισ ςυνεδριάςεισ 

τθσ- εφόςον είναι δυνατόν- ςυμμετζχει υποςτθρικτικά και  κάποιο ζμπειρο 

ςτζλεχοσ που ορίηεται από τθ ΧΕΝΕ. Ζνα χρόνο μετά τθν ανάλθψθ των ευκυνϊν 

τθσ πρϊτθσ Διοικ. Επιτροπισ αρχίηει να λειτουργεί το ςφςτθμα τθσ ςταδιακισ 

ανανζωςισ τθσ7.Τον πρϊτο χρόνο π.χ. αντικακίςταται θ Ταμίασ, τον επόμενο θ 

Γραμματεφσ, τον μεκεπόμενο θ Υπεφκυνθ κ.ο.κ. 

ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ  
Δφο- τρία χρόνια μετά τθν  λειτουργία τθσ νζασ  Ομάδασ θ Διοικ. Επιτροπι 

ςυντάςςει Ζκκεςθ τθσ πορείασ τθσ, με ςτοιχεία για τθν εξζλιξι τθσ, τθ δράςθ 

τθσ (προγράμματα) τον αρικμό των ενεργϊν μελϊν τθσ, τθν οικονομικι τθσ 

αυτάρκεια, τθν εκτίμθςθ για τθ βιωςιμότθτα και τισ προοπτικζσ τθσ, τθν οποία 

κοινοποιεί ςε ολομζλεια ςτελεχϊν.  

Εφόςον όλα τα παραπάνω κρίνονται  ικανοποιθτικά θ  Διοικ. Επιτροπι μπορεί 

να ηθτιςει από τθ ΧΕΝΕ τθν αναγνϊριςι τθσ και τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Ραν. 

Συμβοφλιο. Η Διοικ.Επιτροπι τθσ ΧΕΝΕ εκτιμά  τθν όλθ πορεία τθσ Ομάδασ και 

ειςθγείται κετικά ι αρνθτικά ςτο Ραν.Συμβοφλιο το οποίο τελικά και 

αποφαςίηει. 

Η ςυμμετοχι τθσ νζασ τοπικισ Ομάδασ ςτο Ραν.Συμβοφλιο γίνεται το επόμενο 

ζτοσ από τθ κετικι απόφαςθ. 

                                                           

6
 Κρίνεται  ςκόπιμο να προθγθκεί ζνα τουλάχιςτον ζτοσ προετοιμαςίασ πριν από τθν εφαρμογι 

προγραμμάτων προσ τθν κοινότθτα. 

7
 Με τον τρόπο αυτό δίνεται θ ευκαιρία ςε περιςςότερα μζλθ να δοκιμάςουν το ενδιαφζρον ι 

τισ ικανότθτζσ τουσ και ςυγχρόνωσ να εκπαιδεφονται. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΟΜΗ  
Μετά τθν αναγνϊριςι τθσ θ τοπικι Ομάδα καταβάλλει ςτθ ΧΕΝΕ και μζςω αυτισ 

ςτθν Ραγκόςμια ΧΕΝ  τθ ςυνδρομι που κακορίηεται από το Ραν.Συμβοφλιο. Η 

καταβολι τθσ ςυνδρομισ αποτελεί  αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ τθσ Ομάδασ να 

ανικει τόςο ςτθν Ελλθνικι όςο και ςτθν Ραγκόςμια ΧΕΝ. 

Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΧΕΝ  
Τα Σωματεία λειτουργοφν με βάςθ το Καταςτατικό τουσ που είναι κατατεκειμζνο 

ςτο Ρρωτοδικείο τθσ περιοχισ ςτθν οποία δρουν.  

Β. ΟΜΑΔΕΣ ΧΕΝ 

Β.1 ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ   

Κάκε χρόνο, μετά το Ρανελλινιο Συμβοφλιο 2 μζλθ τθσ Ομάδασ (και δφο 

αναπλθρωματικά) εξουςιοδοτοφνται από τθν Διοικ.Επιτροπι τθσ ΧΕΝΕ για να 

ςυναλλάςςονται με τισ Δθμόςιεσ και Δθμοτικζσ αρχζσ, τισ Τράπεηεσ, τουσ 

Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ κ.λ.π.. Τα 4 αυτά μζλθ εξουςιοδοτοφνται να 

υπογράφουν ανά δφο για λογαριαςμό τθσ Ομάδασ ΧΕΝ. 

Η νομικι εγκυρότθτα αυτϊν των υπογραφϊν  εξαςφαλίηεται με τθ προςκόμιςθ 

του αποςπάςματοσ των Ρρακτικϊν τθσ Διοικ.Επιτροπισ τθσ ΧΕΝΕ, όπου 

αναγράφονται τα ονόματα των εξουςιοδοτθμζνων μελϊν τθσ Ομάδασ.  

Για όλα τα κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν ανάλθψθ νομικϊν υποχρεϊςεων 

(προςλιψεισ, ςυμβάςεισ, ενοικιάςεισ κ.λ.π. είναι απαραίτθτθ θ ςυνεννόθςθ με 

τθν ΧΕΝΕ ι το Σωματείο ΧΕΝ  που παρζχει τθ νομικι κάλυψθ. 

Οι παραπάνω ευκφνεσ αφοροφν ςτθ ςχζςθ τθσ τοπικισ ΧΕΝ ζναντι τρίτων, είναι 

δεςμευτικζσ και αςκοφνται με βάςθ τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ.  

 

Β.2.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ  
Η Διοικ.Επιτροπι μιασ Ομάδασ ΧΕΝ είναι πενταμελισ και αποτελείται από: 

 Τθν Υπεφκυνθ 

 Τθν Συνυπεφκυνθ 

 Τθ Γραμματζα 

 Τθν Ταμία 

 Τθν Υπεφκυνθ Ρρογράμματοσ (ι όποια αρμοδιότθτα απαιτοφν οι 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ τοπικισ ΧΕΝ) 
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Β.3.ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΥΡΕΥΘΥΝΗ8:  
 

 Συντονίηει τθ Διοικ.Επιτροπι και φροντίηει για τθν εκτζλεςθ των 
αποφάςεων τθσ 

 Συγκαλεί τισ ςυνεδριάςεισ-προετοιμάηει τα κζματα προσ 
ςυηιτθςθ 

 Σε ςυνεργαςία με τθ Γραμματζα παρακολουκεί τθν 
αλλθλογραφία και φροντίηει για τθ διεκπεραίωςι τθσ. 

 Καλλιεργεί κλίμα ςεβαςμοφ, διαλόγου και ςυνεργαςίασ. 
Συνεργάηεται ιςότιμα με όλα τα υπόλοιπα μζλθ, και εξομαλφνει 
τυχόν εντάςεισ. Βοθκά τθν Ομάδα να καταλιγει ςε αποφάςεισ. 

ΣΥΝΥΡΕΥΘΥΝΗ 
 Αντικακιςτά τθν Υπεφκυνθ ςε περίπτωςθ απουςίασ 
 Μοιράηεται με τθν Υπεφκυνθ τισ τυπικζσ και ουςιαςτικζσ τθσ 

υποχρεϊςεισ 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 Τθρεί τα Ρρακτικά των Συνεδριάςεων 
 Λαμβάνει τθν αλλθλογραφία τθν ταξινομεί και ςυνεργάηεται με 

τθν Υπεφκυνθ για τθ διεκπεραίωςι τθσ. Ενθμερϊνει ςχετικά τθ 
Διοικ.Επιτροπι και φροντίηει να  απαντά ςτισ επιςτολζσ ι 
Εγκυκλίουσ ζγκαιρα τθρϊντασ τισ ενδεχόμενεσ   προκεςμίεσ  

 Τθρεί το Αρχείο με τάξθ, ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι να είναι προςιτά 
όλα τα ζγγραφα 

 Συγκεντρϊνει το υλικό από τισ διάφορεσ ομάδεσ εργαςίασ και 
μετά από ςυλλογικι επεξεργαςία δίνει τθν τελικι μορφι ςτο 
κείμενο τθσ ετιςιασ ϋΕκκεςθσ Εργαςίασ 

ΤΑΜΙΑΣ 

 

 Τθρεί το βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 
 Εκδίδει αποδείξεισ ειςπράξεων και πλθρωμϊν 
 Ρραγματοποιεί τισ ςυναλλαγζσ με τισ Τράπεηεσ 
 Συντάςςει τον ετιςιο απολογιςμό ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ και ςε 

ςυνεργαςία με τθ Διοικ.Επιτροπι ςυντάςςει τον προχπολογιςμό 
του επομζνου ζτουσ. Ραρουςιάηει τα αποτελζςματα ςτθν 
Ολομζλεια Στελεχϊν. Ευκφνεται για τθν εντόσ τθσ προκεςμίασ 
αποςτολι των ςχετικϊν εγγράφων ςτθ ΧΕΝΕ.  

 
5ο ΜΕΛΟΣ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ του 5
ου

 μζλουσ κακορίηονται με βάςθ τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ομάδασ και τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ 
Διοικ.Επιτροπισ.  Ενδεικτικά: 

 Αναπλθρϊνει τθ Γραμματζα ι τθν Ταμία ςε περίπτωςθ 
απουςίασ τουσ 

 Ραρακολουκεί τθν πορεία των προγραμμάτων και ενθμερϊνει 
τθ Διοικ.Επιτροπι. 

 Ευκφνεται για τθν επικοινωνία ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ 
Ομάδεσ προγράμματοσ που λειτουργοφν  

 Φροντίηει για τθν ενθμζρωςθ των νζων μελϊν. Στθρίηει και 
ενκαρρφνει όςεσ ενδιαφζρονται περιςςότερο για τθν εξζλιξι 
τουσ μζςα ςτθν Οργάνωςθ 

                                                           

8
 Η Υπεφκυνθ τθσ Ομάδασ είναι ex officio (δθλ. ωσ εκ του αξιϊματόσ τθσ) μζλοσ του Ραν. Συμβουλίου. 

Επειδι όμωσ θ κθτεία ςτο Ραν.Συμβοφλιο είναι τριετισ και προςωπικι  ενδζχεται θ Υπεφκυνθ  να ζχει 

ςυμπλθρϊςει  αυτι τθ κθτεία ι να τθν  διανφει ιδθ. Στθν περίπτωςθ αυτι και μόλισ ςυμπλθρωκεί θ 

κθτεία  τθσ Υπεφκυνθσ, θ Διοικ.Επιτροπι ορίηει ζνα άλλο μζλοσ (ίςωσ τθν ςυνυπεφκυνθ) που καλφπτει 

αντίςτοιχα είτε όλόκλθρθ τθν τριετία ι το υπολειπόμενο μζροσ τθσ. 

 

   



ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

~ 20 ~ 

Μ
α

ϊ
ο

σ
 2

0
0

9
 

Ο
ι 

δ
ια

δ
ικ

α
ς

ίε
σ 

τθ
σ 

Χ
ΕΝ

 
Ο

ι 
δ

ια
δ

ικ
α

ς
ίε

σ 
τθ

σ 
Χ

ΕΝ
 

Β.4.ΘΗΤΕΙΕΣ  

Η κθτεία του κάκε μζλουσ είναι τριετισ με δικαίωμα επανεκλογισ ςτο ίδιο ι άλλο 

αξίωμα για μία ακόμθ τριετία. Μετά από μία ςυνεχι 6ετι κθτεία δικαίωμα 

επανεκλογισ ζχουν τα μζλθ μετά τθν παρζλευςθ ενόσ τουλάχιςτον ζτουσ. 

Β.5.ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ  

Η Ολομζλεια Στελεχϊν μζχρι το τζλοσ του Ιανουαρίου εκάςτου ζτουσ ςυγκαλείται 

για τθν ςυμπλιρωςθ των κενϊν κζςεων που προκφπτουν από τθ λιξθ των 

κθτειϊν ςτθ Δ.Ε. 

Τα μζλθ μπορεί να  οριςκοφν είτε με κοινι ςυναίνεςθ μετά από διάλογο και 

γνϊμονα το ςυμφζρον τθσ τοπικισ ΧΕΝ  είτε, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ, μετά 

από ψθφοφορία. 

Β.6.ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Σφμφωνα με τον Οργανιςμό τθσ ΧΕΝ Ελλάδοσ (Αρκρο 8) οι Ομάδεσ μετζχουν ςτο 

Ραν. Συμβοφλιο με 3 μζλθ : τθν Υπεφκυνθ τθσ Ομάδασ Ex Officio9 και δφο μζλθ 

που ορίηονται από τθν Ολομζλεια Στελεχϊν. 

Για τθν επιλογι των Ρανελλθνίων Συμβοφλων είναι αναγκαίο να ζχει υπάρξει 

προεργαςία και ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ εκ μζρουσ τθσ Διοικ.Επιτροπισ με τα 

ονόματα (4-5) Στελεχϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ και δζχονται υπεφκυνα να 

αναλάβουν τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ.  

Η τελικι εκλογι γίνεται όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ ανανζωςθσ τθσ 

Διοικ.Επιτροπισ.  

Β.7.ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ    

Αν μια Ομάδα ΧΕΝ κρίνει ότι οι προχποκζςεισ δεν είναι ικανοποιθτικζσ και ότι δεν 

υπάρχουν δυνατότθτεσ να ςυνεχιςκεί θ λειτουργία τθσ, μπορεί να ηθτιςει από τθ 

ΧΕΝΕ είτε τθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ τθσ, για προςδιοριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα ϊςτε να επιχειριςει και πάλι μια καινοφργια αρχι, είτε τθν οριςτικι τθσ 

διάλυςθ.  

Το Ραν.Συμβοφλιο αποφαςίηει ςχετικά. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ δεν 

καταβάλλεται ςυνδρομι προσ τθ ΧΕΝΕ . 

 

                                                           

9
 Η Υπεφκυνθ τθσ Ομάδασ είναι ex officio (δθλ.ωσ εκ του αξιϊματόσ τθσ) μζλοσ του Ρανελλθνίου 

Συμβουλίου. Επειδι θ κθτεία ςτο Συμβοφλιο είναι τριετισ και προςωπικι ενδζχεται θ Υπεφκυνθ να 

τθν ζχει ιδθ ςυμπλθρϊςει. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Διοικοφςα Επιτροπι τθσ Ομάδασ ορίηει ζνα άλλο 

μζλοσ (ίςωσ τθν ςυνυπεφκυνθ ) που καλφπτει τθν ex officio κζςθ. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΝ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικ. Συμβουλίου ι τθσ Διοικ.Επιτροπισ 

τθροφνται ςε ειδικό Βιβλίο κατά χρονολογικι ςειρά και περιλαμβάνουν: 

 Τον αφξοντα αρικμό, τθν  θμερομθνία και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Οι 

ςυνεδριάςεισ αρικμοφνται κατά αφξοντα αρικμό είτε ςυνεχόμενο είτε κατ’ ζτοσ, 

π.χ. 95θ Συνεδρία (που προχποκζτει ςυνεχι αρίκμθςθ) ι 3θ Συνεδρία/2009. 

 Ραροφςεσ – αποφςεσ - απαρτία 

 Θζματα θμεριςιασ διάταξθσ (αναγράφονται ακριβϊσ όπωσ ζχουν διατυπωκεί 

και αποςταλεί με ςχετικι πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ). Ο καταρτιςμόσ τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ γίνεται ςε ςυνεργαςία τθσ Ρροζδρου με τθν Γενικι Γραμματζα και τθν 

Ταμία. 

 

ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ 

Συνικωσ πρϊτο κζμα είναι θ ανάγνωςθ και επικφρωςθ των πρακτικϊν τθσ 

προθγοφμενθσ ςυνεδρίασ τθσ Διοικ.Ομάδασ και μετά ακολουκοφν τα κζματα τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ. 

Κάκε κζμα αναγράφεται ςτα πρακτικά και ςυηθτείται με τθ ςειρά που είναι 

γραμμζνο ςτθν θμεριςια διάταξθ. Καλό είναι τα Ρρακτικά να μθ διατυπϊνονται 

ςε διαλογικι μορφι. Οι απόψεισ που εκφράηονται ςυνοψίηονται χωρίσ τα 

ονόματα των μελϊν που τισ εξζφραςαν, εκτόσ αν κάποιο από τα μζλθ του 

Συμβουλίου ηθτιςει θ άποψι του να περιλθφκεί ονομαςτικά ςτο Ρρακτικό. 

Τα μζλθ διατυπϊνουν τισ  προτάςεισ τουσ ςε κάκε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

και ςτθν περίπτωςθ ψθφοφορίασ οπωςδιποτε αναγράφεται το αποτζλεςμά τθσ 

ςτα Ρρακτικά και τζλοσ, διατυπϊνεται θ απόφαςθ10. 

Στο τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία τθσ επόμενθσ. 

 

 

 

 

                                                           

10
 Καμία ενζργεια δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει προθγουμζνωσ ςχετικά απόφαςθ 

ςτα Ρρακτικά, ιδιαίτερα ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ, πρόςλθψθσ προςωπικοφ ι 

ςυνεργατϊν, πραγματοποίθςθσ εκδθλϊςεων προσ τα ζξω, ςυνεργαςιϊν με άλλουσ φορείσ 

κ.λπ. 
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ν Ημερολόγιο διοικθτικϊν εργαςιϊν  
 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 

 
 Οικονομικι διαχείριςθ προθγοφμενθσ χρονιάσ :  Ιςολογιςμόσ 

– Ρροχπολογιςμόσ. 
 Ρροετοιμαςία Αρχαιρεςιϊν:  

o Οριςμόσ θμερομθνίασ 
o Αποςτολι πρόςκλθςθσ 
o Υποβολι υποψθφιοτιτων για τα τοπικά και πανελλινια 

όργανα. 

 
ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 

 
 Ρραγματοποίθςθ τθσ ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ ι τθσ 

Ολομζλειασ Στελεχϊν  
 Άμεςθ αποςτολι ςτθ ΧΕΝ Ελλάδοσ:  
o τθσ Εκκζςεωσ Εργαςίασ,  
o τθσ Σφνκεςθσ του Διοικ.Συμβουλίου ι τθσ 

Διοικ.Επιτροπισ του Κζντρου,  
o τθσ ςφνκεςθσ των μελϊν του Ραν.Συμβουλίου και  
o όλων των υπολοίπων εγγράφων 

 
ΜΑΤΙΟΣ 

 

Ρροετοιμαςία τθσ Ομάδασ των μελϊν του Ραν.Συμβουλίου  για τθ 
ςυμμετοχι τουσ. 

 
ΑΡΙΛΙΟΣ 

 

Ενθμζρωςθ του Τοπικοφ Κζντρου για τισ εργαςίεσ του 
Ραν.Συμβουλίου 

 
ΜΑΪΟΣ 

 
 Συναντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Επιτροπισ Ρρογράμματοσ 

για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, τον κακοριςμό των 
ςτόχων και τον ςχεδιαςμό του για τθν επόμενθ χρονιά. 

 Συναντιςεισ με τουσ ςυνεργάτεσ του προγράμματοσ 
(ςυνζχιςθ ι διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ, οικονομικζσ 
ςυμφωνίεσ, υπογραφι ςχετικϊν ςυμβάςεων, αναηιτθςθ 
νζων ςυνεργατϊν). 

 Καταρτιςμόσ του ωρολογίου προγράμματοσ. 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

 
 Ολοκλιρωςθ και Εκτφπωςθ του προγράμματοσ τθσ νζασ 

χρονιάσ 
 Αποςτολι ευχαριςτιριασ επιςτολισ ςτουσ διάφορουσ 

ςυνεργάτεσ, δωρθτζσ, χορθγοφσ κ.λπ. 

 
ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 

 
 Εντατικι δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ χρονιάσ 

(διανομι εντφπων, δθμοςιεφςεισ κ.λπ.). 
 Επικοινωνία με τουσ ςυνεργάτεσ και επιβεβαίωςθ των 

θμερομθνιϊν ζναρξθσ. 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ Ζναρξθ του προγράμματοσ. 

 
ΝΟΕΜΒΙΟΣ 

 
 Ρροεργαςία για τθ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Εργαςίασ. 
 Συνάντθςθ τθσ Επιτροπισ Υποψθφιοτιτων (όπου υπάρχει). 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ Σφνταξθ και ολοκλιρωςθ τθσ Ζκκεςθσ Εργαςίασ. 
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Αρχείο Τοπικών Κέντρων ΧΕΝ 
ΜΗΤΩΟ ΜΕΛΩΝ Χοντρό δεμζνο τετράδιο ι και θλεκτρονικό 

αρχείο με τισ καταχωριςεισ 

 Αφξων αρικμόσ 

 Ονοματεπϊνυμο 

 Διεφκυνςθ,Τθλζφωνα 

 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ 

 Επάγγελμα 

 Ηλικία 

 Ημ/νία Εγγραφισ,Ρρόγραμμα 

ΑΧΕΙΟ ΘΗΤΕΙΩΝ ΤΟΡΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΟΥ 

Φάκελλοσ  ι και θλεκτρονικό αρχείο με 

τα ςτοιχεία όςων κιτευςαν ι κθτεφουν 

ςτα τοπικά Διοικθτικά Οργανα. 

ΑΧΕΙΟ ΘΗΤΕΙΩΝ 

ΡΑΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Φάκελλοσ  με τα ζντυπα που αποςτζλλει 

κάκε χρόνο θ ΧΕΝΕ και αφοροφν ςτισ 

κθτείεσ μελϊν του Ραν. Συμβουλίου. 

ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΩΝ Χοντρό δεμζνο τετράδιο ι και 

θλεκτρονικό αρχείο όπου τα Ρρακτικά 

υπάρχουν με ςυνεχι αρίκμθςθ των 

ςυνεδριάςεων. 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Βιβλίο ι θλεκτρονικό αρχείο όπου 

ςθμειϊνεται ο αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 

κάκε εγγράφου (ξεχωριςτά τα 

ειςερχόμενα από τα εξερχόμενα), θ 

θμερομθνία ειςόδου ι εξόδου κακϊσ και 

μία ςφντομθ περιγραφι ι ο τίτλοσ του. 

ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΞΕΧΟΜΕΝΑ Δφο χωριςτοί φάκελλοι όπου 

κατατάςςονται τα ζγγραφα (ειςερχόμενα- 

εξερχόμενα) κατά αρικμό πρωτοκόλλου. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΡ.ΚΕΝΤΟΥ 

Φάκελλοσ όπου φυλάςςονται κατά 

θμερομθνία οι Εκκ.Εργαςίασ του Κζντρου 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΕΝΕ Φάκελλοσ όπου φυλάςςονται κατά 

θμερομθνία οι Εκκ. Εργαςίασ τθσ ΧΕΝΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΕΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Οργανιςμόσ ΧΕΝΕ 

Οργανιςμόσ Σωματείου ι Εςωτερικόσ 

Κανονιςμόσ Ομάδασ 

όλοσ Μζλουσ Ραν.Συμβουλίου 

όλοσ Μζλουσ Διοικ.Επιτροπισ ΧΕΝΕ 
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Αρχείο του Ρρογράμματοσ 

 

ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ - Φάκελλοι τεχνογνωςίασ 
 Χαρά τθσ Ανάγνωςθσ: Ρρόγραμμα με ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ 

φιλαναγνωςίασ ςε παιδιά 6 ωσ 12 ετϊν.  
 Αυτοφροντίδα Ραιδιοφ:  Υλικό Ρρωτοβάκμιασ φροντίδασ Υγείασ για παιδιά 

Δθμοτικοφ Σχολείου.  
 Αυτοφροντίδα Νεότθτασ: Υλικό Ρρωτοβάκμιασ φροντίδασ Υγείασ για 

Ζφθβουσ  
 Γυναίκα και Υγεία: Θζματα που αφοροφν ςτθν υγεία τθσ γυναίκασ  
 Ελλθνικι Γλϊςςα & Ρολιτιςμόσ: Ρρόγραμμα με ςτόχο α. τθ βελτίωςθ των 

γνϊςεων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, αλλοδαπϊν γυναικϊν που ηουν ςτθν Ελλάδα και β.τθν 
ζνταξι τουσ ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ χϊρασ ςτθν οποία ηουν και εργάηονται.  

 Πςα κζλετε να μάκετε για τθ ΧΕΝ: Δομθμζνο ενθμερωτικό υλικό για τθ ΧΕΝ, 
τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτζσ τθσ.  

 Ρεριβάλλον: Θζματα που αφοροφν ςτθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και 
ςτοχεφουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των γυναικϊν.  

 Ρολυπολιτιςμόσ: Υλικό για εργαςία ςε μεικτζσ ομάδεσ γυναικϊν (ελλθνίδεσ 
και αλλοδαπζσ που ηουν ςτθν Ελλάδα), με ςτόχο τθν εξάλειψθ των προκαταλιψεων και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ ξενοφοβίασ.  

 Συηθτϊντασ για το Σιμερα: Επιλογι άρκρων από τον θμεριςιο και περιοδικό 
τφπο για επεξεργαςία από ομάδεσ γυναικϊν, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε 
κρίςιμα κοινωνικά κζματα.  

 Ραιδικά Ρρογράμματα ΧΕΝ: Υλικό για ςφντομθ εκπαίδευςθ εκελοντριϊν που 
επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςε Ραιδικά Ρρογράμματα ΧΕΝ. 

 Σχζδια Δράςθσ 2008 – Ρρογράμματα για νζεσ γυναίκεσ: Δομθμζνο Υλικό για 
το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ δφο δράςεων : «Ζμφυλοι Μφκοι» και «Ρλοιγθςθ 
Γυναικϊν».  

 Ανοιξε τθν Ρόρτα: ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ για τισ διοικιςεισ των τοπικϊν 
Κζντρων ΧΕΝ που κζτουν ςε προτεραιότθτα τθν θλικιακι ανανζωςθ τθσ ςτελζχωςθσ.  

Οι φάκελλοι των 
Ραν. 

Ρρογραμμάτων 

Επιπλζον 
οπτικοακουςτικό & 
εποπτικό υλικό που 
χρθςιμοποιικθκε 
ςτισ ςυναντιςεισ 

Ερωτθματολόγια 
& Εκκζςεισ 

Αξιολόγθςθσ

Αρχείο 
Ρρογράμματοσ 

ΧΕΝ
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Χρηςτό Διούκηςη                                 
&                                                

Λογοδοςύα 
 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΕΝ 
 

Μαϊοσ 2009 
 

Ραγκόςμια ΧΕΝ 
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ΧΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ11   

Γιατί είναι απαραίτθτεσ οι Αρχζσ ; 
 

 

 
Για να διαςφαλιςτεύ η αξιοπιςτύα και η υπόληψη τησ 
οργϊνωςησ 
 

 
Για να επιτευχθεύ υψηλό ποιότητα ςτην υλοπούηςη 
δρϊςεων και προγραμμϊτων  
 
 
Για να ανταπεξϋλθουν οι οργανώςεισ-μϋλη ςτισ 
υποχρεώςεισ και ςτισ ευθύνεσ τουσ προσ την Π/ΧΕΝ  

 

Σε ποιουσ οφείλουμε να λογοδοτοφμε ; 
 Στα άτομα για τα οποία αναπτφςςουμε δράςεισ  
 Στα μζλθ και ςτουσ υποςτθρικτζσ μασ  
 Στα επαγγελματικά & εκελοντικά ςτελζχθ 
 Στουσ δωρθτζσ (αν ζχουμε)  
 Στισ άλλεσ οργανϊςεισ με τισ οποίεσ ςυνεργαηόμαςτε  
 Στισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ  
 Στα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ (ΜΜΕ)  
 Στθν Ρ/ΧΕΝ για να αποδείξουμε ότι ανταποκρινόμαςτε ςτουσ όρουσ ζνταξισ μασ  

  

                                                           

11 Το παρόν αποτελεί μετάφραςθ του πρακτικοφ οδθγοφ τθσ Ρ/ΧΕΝ για τθ διαςφάλιςθ ςε κάκε επίπεδο τθσ 

Οργάνωςθσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ λογοδοςίασ. 

Είναι ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ που διαςφαλίηει ζνα επίπεδο διοίκθςθσ και πρακτικισ το οποίο επιδεικνφει ποιότθτα, 

υπευκυνότθτα & διαφάνεια. 

Βαςίηεται και ζχει ςυμπεριλάβει τθ Διεκνι Χάρτα των Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων για τουσ υπόχρεουσ ςε 

Λογοδοςία. H Χάρτα υπεγράφθ από τθν Ραγκόςμια ΧΕΝ τον Δεκζμβριο του 2005 και αποτελεί μια κοινι δζςμευςθ 

για τθν διαφάνεια, τον ζλεγχο και τo κφροσ των Μ.Κ.Ο .  Επιπλζον 

 ορίηει κοινζσ αρχζσ, πολιτικζσ και πρακτικζσ  
 αναδεικνφει τθ ςπουδαιότθτα τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ  
 ενκαρρφνει τθν επικοινωνία με όςεσ κατζχουν ςχετικι κζςθ  
 βελτιϊνει τθν απόδοςθ και τθν αποτελεςματικότθτα  
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11..  ΟΟ  ΣΣκκοοππόόσσ    

Αρχι 

 

Ο ςκοπόσ μασ είναι ςυνεπισ και ακόλουκοσ με τισ αρχζσ και τισ 

αξίεσ τθσ Ρ/ΧΕΝ. Κάκε εκνικι οργάνωςθ μζνει πιςτι ςτον ςκοπό ςε 

όλα τα επίπεδα λειτουργίασ τθσ. 

 

22..  ΔΔιιοοίίκκθθςςθθ  &&  ΝΝοομμιικκζζσσ  ΡΡρροοχχπποοκκζζςςεειισσ  

   

 

Αρχι 
 

Νομικι κατοχφρωςθ τθσ κάκε Εκνικισ ΧΕΝ ςφμφωνα με τουσ 

νόμουσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία  

 Νόμιμθ κατοχφρωςθ  

 Υποβολι Εκκζςεων  

 Αποδοχι καταςτατικοφ από τθν Ραγκόςμια ΧΕΝ  

 Τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ κατανοοφν τισ καταςτατικζσ απαιτιςεισ  

Αρχι 

 

Η διοικθτικι ομάδα ςε κάκε επίπεδο τθσ Οργάνωςθσ εκπροςωπεί 

τθν διαφορετικότθτα και τθν πολυμορφία των γυναικϊν ςτθν 

κοινωνία και περιλαμβάνει κατά 25% νζεσ γυναίκεσ κάτω των 

τριάντα ετϊν. 

Τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ κα πρζπει να διακζτουν τα προςόντα εκείνα 

τα οποία κα τισ επιτρζψουν να αςκιςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Βιματα για μια «διαφανι» διοικθτικι ομάδα  

 Κατοχφρωςθ των διαδικαςιϊν εκλογισ  

 Αναηιτθςθ διαφορετικϊν υποψθφιοτιτων και προςανατολιςμόσ ςε νζα κάκε φορά 

μζλθ 

 Ανάδειξθ μιασ διοικθτικισ ομάδασ με κζλθςθ να υπθρετιςει τον ςκοπό τθσ ΧΕΝ 

 Ρεριγραφι και κατανόθςθ των υποχρεϊςεων κάκε μζλουσ τθσ διοικθτικισ ομάδασ 

 Διλωςθ ςφγκρουςθσ διαφορετικϊν ςυμφερόντων (όταν και αν υπάρχουν) 

 Ρρογραμματιςμόσ ςυχνϊν ςυναντιςεων  
 Χριςθ δεξιοτιτων για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ διοικθτικισ ομάδασ  
 Δθμιουργία ομάδων και επιτροπϊν υποςτιριξθσ ζργου  
 Σφνταξθ, διάκεςθ και διατιρθςθ των Ρρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ διοικθτικισ 

ομάδασ  
 Υποβολι εκκζςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ (όπου απαιτείται) 
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33..  ΗΗ  ΙΙδδιιόόττθθτταα  ττοουυ  ΜΜζζλλοουυσσ  ΧΧΕΕΝΝ    

  

Αρχι 

Κάκε εκνικι ι τοπικι ΧΕΝ κα πρζπει να ζχει μζλθ που 

αναδεικνφουν τθν ποικιλομορφία των γυναικϊν και των νζων 

γυναικϊν ςτθν κοινωνία/κοινότθτα μζςα ςτθν οποία δρα. 

 

Διαδικαςία  

 Κακοριςμόσ και ανάλυςθ των μελϊν (αναγνϊριςθ μζςα από τισ αντιπροςωπευτικζσ 

ομάδεσ πλθκυςμοφ) 

 Κακοριςμόσ ομάδων πλθκυςμοφ που δεν εκπροςωποφνται ςτα μζλθ   

 Ανάπτυξθ ςχεδίου προςζλκυςθσ νζων μελϊν  

 Ανάπτυξθ ςχεδίου προςζλκυςθσ νζων γυναικϊν 

 Ραροχι δυνατότθτασ ςτισ ςυμμετζχουςεσ να γίνουν μζλθ  

 Εξαςφάλιςθ τθσ ετιςιασ αφξθςθσ μελϊν  

Αρχι 

 

Τα μζλθ κατανοοφν και υποςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ τθσ οργάνωςθσ 

και ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςι τθσ. 

 

44..  ΡΡρροογγρράάμμμμαατταα  &&  ΣΣυυννθθγγοορρίίαα    ((υυππεερράάςςππιιςςθθ))  

   

Αρχι 

Τα προγράμματα είναι ακόλουκα και ςυνεπι με τουσ ςτόχουσ και 

τισ πολιτικζσ τθσ εκνικισ ΧΕΝ αλλά και με τισ υποχρεϊςεισ τθσ ωσ 

αναγνωριςμζνο μζλοσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ  

 

Διαδικαςία  

 

Αρχι 

Υπεράςπιςθ (ςυνθγορία) υπζρ τθσ αλλαγισ πολιτικϊν που 

αποτελοφν φραγμοφσ ςτθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν και ςτα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα όλων των ανκρϊπων.  

Αξιολόγθςθ & 
ανακεϊρθςθ 
πεπραγμζνων 

προθγοφμενων ετϊν 

Ζνταξθ 
προτεραιοτιτων μζςα 

από ςυλλογικζσ 
διαδικαςίεσ ςτον 
προγραμματιςμό 

Σχεδιαςμόσ νζων 
δράςεων 
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55..  ΑΑννκκρρϊϊππιιννοο  ΔΔυυννααμμιικκόό    

  

11..    ΑΑννκκρρϊϊππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό  ––  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  ςςττεελλζζχχθθ  

Αρχι 

 Λειτουργεί εντόσ των ορίων μιασ δίκαιθσ εργαςιακισ πολιτικισ 12 
 Συμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ & προγραμματιςμοφ 

λόγω τθσ ειδίκευςισ του 
 Διοικείται από ζνα εκελοντικό διοικθτικό ςϊμα  

(π.χ. διοικοφςα επιτροπι) 
 

Διαδικαςία 

1 Ανάπτυξθ μιασ γραπτισ πολιτικισ  

2 Επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα  

3 Ενθμζρωςθ τθσ διοικθτικισ ομάδασ και των εργαηομζνων για τυχόν μετατροπζσ 

4 Η διοικθτικι  ομάδα κακορίηει τισ ςυνκικεσ υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ    

5 Η εκτελεςτικι διεφκυνςθ (δια)χειρίηεται τθν εφαρμογι των πολιτικϊν  

 

 22..    ΑΑννκκρρϊϊππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό  ––  εεκκεελλοοννττιικκάά  ςςττεελλζζχχθθ  

Αρχι Η οργάνωςθ αξιοποιεί τισ εκελόντριεσ με ποικίλουσ τρόπουσ 
 

 

 

                                                           

12
Εργαςιακι πολιτικι = πλάνο αμοιβισ/αποηθμίωςθσ προςωπικοφ + περιγραφι κζςεων + αξιολόγθςθ εργαςίασ + 

εκπαίδευςθ & εξζλιξθ προςωπικοφ + ρόλοι και ευκφνεσ επαγγελματιϊν & εκελοντϊν +  διαδικαςία επίλυςθσ 

διαφωνιϊν  

Κάλυψθ αναγκϊν 
των εκελοντικϊν 

ςτελεχϊν 

Ρεριγραφι δουλειάσ 

Ρροςανατολιςμόσ

Εκπαίδευςθ 

Ευκαιρίεσ για ανάλθψθ θγετικοφ 
ρόλου

Τακτικι επικοινωνία 

Αναγνϊριςθ προςφοράσ

Οι εκελόντριεσ με το 
ζργο τουσ και τθν 
προςωπικι τουσ 

εξζλιξθ προβάλλουν 
τισ αρχζσ & αξίεσ τθσ 

Οργάνωςθσ 
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66..  ΟΟιικκοοννοομμιικκιι  ΔΔιιααχχεείίρριιςςθθ    

 

Αρχι 
Το διοικθτικό ςϊμα είναι πιςτόσ φφλακασ των πόρων  

που του εμπιςτεφκθκαν και τουσ  διαχειρίηεται  
με διαφάνεια και χρονικι ςυνζπεια. 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία:  

 Ετιςιοσ προχπολογιςμόσ  

 Οικονομικζσ πολιτικζσ & διαδικαςίεσ  

 Εςωτερικι οικονομικι διαχείριςθ  

 Αποδοχι οικονομικϊν προτφπων & λογιςτικϊν πρακτικϊν   

 Συχνζσ απολογιςτικζσ δθλϊςεισ απόδοςθσ ζναντι του προχπολογιςμοφ  

 Ραρακολοφκθςθ & ανακεϊρθςθ ςε τριμθνιαία βάςθ των οικονομικϊν εκκζςεων από 

το ςυμβοφλιο  

 Ετιςιοσ ζλεγχοσ από ορκωτοφσ λογιςτζσ  (όπου απαιτείται) 

 Συνζπεια ζναντι των οικονομικϊν υποχρεϊςεων  

 Ρολιτικζσ για τθν προςταςία του κεφαλαίου 

  

77..  Οικονομικζσ Ευκφνεσ  

 

Αρχι 
Η οργάνωςθ εκπλθρϊνει τθν οικονομικι τθσ δζςμευςθ  

ωσ μζλοσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ 
 

 

 

 

 

Εκπλθρϊνει τισ 
οικονομικζσ τθσ 
υποχρεϊςεισ ωσ 

μζλοσ 

Μοιράηεται τουσ 
πόρουσ εντόσ του 

κινιματοσ

Κατακζτει τισ 
οικονομικζσ 

Εκκζςεισ
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88..  ΕΕγγκκααττααςςττάάςςεειισσ  &&  ΙΙδδιιοοκκττθθςςίίαα    

 

Αρχι 

 Οι αποφάςεισ που αφοροφν τθν απόκτθςθ, τθν αφξθςθ, 
πϊλθςθ ι μεταφορά ιδιοκτθςίασ λαμβάνονται από το 

διοικθτικό ςϊμα (Διοικοφςα Επιτροπι) 
 

 Η οργάνωςθ λειτουργεί ωσ Ζφοροσ, Επιμελθτισ και 
Διαχειριςτισ των εγκαταςτάςεων και τθσ ιδιοκτθςίασ 

Η οργάνωςθ εκπλθρϊνει τθν οικονομικι τθσ δζςμευςθ 
ωσ μζλοσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ 

 
 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία:  

 Ρολιτικζσ για τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων  

 Συμμόρφωςθ με τα νομικά πλαίςια και υποχρεϊςεισ 

 Αναηιτθςθ επαγγελματικισ ςυμβουλισ πριν τθν λιψθ αποφάςεων  

 Σχεδιαςμόσ για τθ ςυντιρθςθ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ  

 Ρρόβλεψθ κινδφνων & διαχείριςθ κινδφνων -πλάνα αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν  

 Ανάπτυξθ επαρκοφσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ  

 

99..  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίεεσσ    

 

Αρχι 

 Ενθμερϊνει τακτικά για τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ τθσ 
 

 Ενθμερϊνει για το ρόλο τθσ ωσ μζλοσ τθσ Ραγκόςμιασ ΧΕΝ 
και τθν δουλειά τθσ, ζτςι ϊςτε να επιτφχει τουσ παγκοςμίωσ 

αποδεκτοφσ ςτόχουσ και ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ 
 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία:  

 Τακτι επικοινωνία με μζλθ, δωρθτζσ και κοινωνία/κοινότθτα  

 Ετιςιοσ απολογιςμόσ  

 Χριςθ των ΜΜΕ για τθν «αναγνωριςιμότθτα» τθσ οργάνωςθσ  

 Ταφτιςθ με τθν Ραγκόςμια ΧΕΝ (αναγνϊριςθ τθσ ωσ μζλουσ τθσ Ραγκόςμιασ) 

 Ωσ μζλοσ αναδεικνφει τθν κοινι παγκόςμια ταυτότθτα τθσ οργάνωςθσ  

 Τακτικι επικοινωνία με τθν Ρ/ΧΕΝ και άλλεσ εκνικζσ ΧΕΝ  
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1100..  ΔΔωωρρεεζζσσ  &&  ΟΟιικκοοννοομμιικκιι  ΑΑννάάππττυυξξθθ  

 

Αρχι 

 Η διοικθτικι ομάδα διαςφαλίηει ςτθν οργάνωςθ επαρκείσ 
οικονομικοφσ πόρουσ για προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

 Η οργάνωςθ ζχει πολλαπλζσ πθγζσ εςόδων                                     
και δεν εξαρτάται μόνο από μία 

 Η οργάνωςθ δζχεται δωρεζσ βάςθ θκικϊν κανόνων που 
αρμόηουν ςε μία μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ 

 

 Επαρκείσ πόροι 

για το ςχεδιαςμό προγράμματοσ 

Ρολλαπλζσ  

πθγζσ εςόδων 

Εξεφρεςθ πόρων  

βάςει θκικϊν κανόνων 

Δ
 ε

 ί
 κ

 τ
 ε

 σ
 Υπεφκυνθ θ διοικθτικι ομάδα Βοικεια από δθμόςιουσ 

και ιδιωτικοφσ φορείσ 

Δθμιουργία & ζγκριςθ 

πολιτικισ 

Ρλάνο οικονομικισ ανάπτυξθσ Ετιςιοσ & μακροχρόνιοσ 

προγραμματιςμόσ 

εςόδων 

Μετάδοςθ πολιτικισ 

Η διοικθτικι ομάδα  

ςυμβάλλει με μζςα και δίκτυα 

 Ραροχι εκπαίδευςθσ 

 

 

1111..  ΕΕξξεεφφρρεεςςθθ  ππόόρρωωνν    &&  ΟΟιικκοοννοομμιικκιι  ααννάάππττυυξξθθ    

Ηκικοί κϊδικεσ δεοντολογίασ   

ΔΩΗΤΕΣ ΧΗΣΗ ΔΩΕΩΝ 

Σεβόμαςτε τα δικαιϊματα των δωρθτϊν: 

 να είναι ενιμεροι για τουσ ςκοποφσ για 

τουσ οποίουσ αναηθτοφμε πόρουσ  

 να είναι ενιμεροι για το πϊσ 

χρθςιμοποιείται θ δωρεά τουσ  

 να ηθτοφν τθ διαγραφι του ονόματόσ 

τουσ από ταχυδρομικζσ λίςτεσ 

 να είναι ενιμεροι για τθ κζςθ που 

κατζχουν και για τθν εξουςιοδότθςθ 

που ζχουν αυτοί που αναηθτοφν πόρουσ 

 να διατθροφν τθν ανωνυμία των 

δωρθτϊν εκτόσ από περιπτϊςεισ όπου 

το μζγεκοσ τθσ δωρεάσ μπορεί να είναι 

ςχετικό με τθν ανεξαρτθςία τθσ 

οργάνωςθ 

Στθν αναηιτθςθ πόρων, κα:  

 περιγράψουμε με ακρίβεια τισ 

δραςτθριότθτζσ και τισ ανάγκεσ μασ 

 διαςφαλίςουμε ότι οι δωρεζσ προάγουν 

τουσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ μζςω των 

επιλεγμζνων πολιτικϊν και πρακτικϊν  

 λάβουμε υπόψθ τθν επικυμία του 

δωρθτι για δωρεζσ  με επιδιωκόμενο 

ςκοπό  

 δθμιουργιςουμε προγράμματα για τθν 

αντιμετϊπιςθ τυχόν πλεονάςματοσ ι 

ελλείμματοσ δωρεϊν με ςυγκεκριμζνο 

τρόπο τον οποίο και κα γνωςτοποιοφμε   
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1122..  ΡΡλλθθρροοφφόόρρθθςςθθ  &&  ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα    

 

Αρχι 

Διαχειρίηεται πλθροφορίεσ διαςφαλίηοντασ με τθν εμπιςτευτικότθτα, 
τθν ορκότθτα, τθν ακεραιότθτα, τθν αξιοπιςτία,  

τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανταποδοτικότθτα των ςτοιχείων 
του ςχετικοφ κόςτουσ 

 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία:  

 Ζγκαιρα, ακριβι και ςχετικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν  

 Ρολιτικζσ και διαδικαςίεσ για αποκικευςθ πλθροφοριϊν, εμπιςτευτικότθτα, 

ακεραιότθτα, ςωςτι χριςθ και πρόςβαςθ  

 Σχζδια για τθ χριςθ και τθν διαχείριςθ των ςυςτθμάτων πλθροφόρθςθσ για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ εργαςίασ  

 Εξοπλιςμόσ και εκπαίδευςθ χριςθσ λογιςμικοφ  

 Ρρόςωπο εντεταλμζνο να παρακολουκεί και να επιμελείται κζματα ςχετικά με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ.  

1133..  ΣΣυυννεερργγααςςίίεεσσ  &&  ΣΣυυμμμμααχχίίεεσσ  

 

Αρχι 

Οι ςυνεργαςίεσ και οι ςυμμαχίεσ που αναπτφςςονται 

κα  πρζπει να βοθκοφν τισ οργανϊςεισ 

να φτάςουν πιο κοντά ςτθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ τουσ 

Ουςιϊδθ ςτοιχεία: 

 Συνεργαςίεσ με άλλεσ ΧΕΝ για κοινοφσ ςκοποφσ και οφζλθ  

 Οι ςυνεργαςίεσ δυναμϊνουν τισ γνϊςεισ τθσ οργάνωςθσ  

 Συνεργαςία με άλλεσ κοινωνικϊσ οργανϊςεισ  

 Γραπτζσ πολιτικζσ για θκικζσ και κοινϊσ ωφζλιμεσ ςυνεργαςίεσ 

 

Συςτιματα 
Ρλθροφόρθςθσ

Ρολιτικζσ 

& 

Διαδικαςίεσ

Χριςθ 

διεκνϊν 
τεχνολογικϊν 
ςυςτθμάτων 

επικοινωνίασ (ICTS)

&

Εκπαίδευςθ  

Ρρόςωπο Ευκφνθσ


