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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Επωνυµία – Έδρα
Ιδρύεται ∆ίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) µε την επωνυµία «∆ίκτυο Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) για την παρακολούθηση της εφαρµογής της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (∆Σ∆Π) στην Ελλάδα». Η επωνυµία αυτή θα
αποδίδεται στην αγγλική ως «Network of Non Governmental Organisations (NGOs) for
monitoring the enforcement of the United Nations Convention on the Rights of the Child
(UN CRC) in Greece».
Έδρα του δικτύου ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. Το ∆ίκτυο µπορεί να ιδρύει τοπικά
παραρτήµατα και γραφεία και σε άλλα µέρη της Ελλάδας.
Άρθρο 2: Σκοπός
Το ∆ίκτυο έχει σκοπό την προστασία και την προαγωγή των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
στη χώρα µας και ειδικότερα την παρακολούθηση της εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (∆Σ∆Π) στην Ελλάδα.
Άρθρο 3: Μέσα
Το ∆ίκτυο επιδιώκει την πραγµάτωση και την προώθηση των σκοπών του µε κάθε
πρόσφορο µέσο και ειδικότερα µε:
 την εκπόνηση εναλλακτικών εκθέσεων για την εφαρµογή της ∆Σ∆Π (αµέσως µετά
τη δηµοσιοποίηση των εθνικών εκθέσεων),
 την άσκηση παρεµβάσεων προς την Πολιτεία (Κυβέρνηση και Βουλή) για την
τήρηση των υποχρεώσεών της απέναντι στον Ο.Η.Ε., την πληρέστερη εφαρµογή
της ∆Σ∆Π και για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών ή άλλων θεσµικών µέτρων,
 την υποστήριξη της εφαρµογής της υπάρχουσας εθνικής νοµοθεσίας για τα παιδιά,
όπως π.χ. του ν. 3500/06 για την ενδοοικογενειακή βία, του νόµου για την ειδική
αγωγή και εκπαίδευση, κ.α.
 την προώθηση συνεργασίας µεταξύ των ΜΚΟ που εργάζονται για τα παιδιά και µε
τα παιδιά,
 τη διευκόλυνση ανταλλαγής απόψεων και διάχυση ενηµέρωσης µεταξύ των ΜΚΟ,
µέσα από τη λειτουργία ιστοχώρου ή blog,
 την ανάδειξη περιπτώσεων παραβιάσεων δικαιωµάτων ανηλίκων, ώστε να
αναζητούνται λύσεις ή να προωθούνται θεσµικές αλλαγές, µέσα από την
συνεργασία των µελών του ∆ικτύου,
 τη συγκρότηση οµάδων εργασίας σε θεµατικές ενότητες µεταξύ των ΜΚΟ µε στόχο
τη διερεύνηση ειδικότερων ζητηµάτων που αφορούν στα παιδιά, την εξαγωγή
συµπερασµάτων και την υποβολή προτάσεων προς τη ∆ιοίκηση για τη βελτίωση
της νοµοθεσίας, της εθνικής πολιτικής και των θεσµών για το παιδί,
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 την ανάληψη δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενδυνάµωση των παιδιών και
των πολιτών γενικότερα σε θέµατα εφαρµογής των δικαιωµάτων του παιδιού,
 την υποστήριξη καθιέρωσης προτύπων (standards) λειτουργίας ΜΚΟ που
εξυπηρετούν ανηλίκους,
 τη στήριξη δράσεων επιµόρφωσης – κατάρτισης στελεχών και εθελοντών των
ΜΚΟ,
 τη συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού, την Εθνική Επιτροπή των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, καθώς και µε άλλα συναφή ∆ίκτυα ΜΚΟ, ή συναφείς
Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Οργανώσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, καθώς
και µε Επιστηµονικούς Οργανισµούς εν γένει.
Άρθρο 4: Μέλη
Στο ∆ίκτυο µπορούν να συµµετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που πληρούν τα εξής
κριτήρια:
- να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα,
- να έχουν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα
- να είναι ανεξάρτητες από το δηµόσιο τοµέα
- να περιλαµβάνουν στους στόχους και στην επιχειρησιακή τους δράση την
προάσπιση/προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού,
- να έχουν συναφή εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών
Για την εγγραφή νέων µελών απαιτείται αίτηση του υποψηφίου µέλους προς τη
Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου, στην οποία να τεκµηριώνεται η νοµική του υπόσταση
και η επιχειρησιακή του δράση σχετικά µε την προάσπιση/προαγωγή των δικαιωµάτων
του παιδιού.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου µε αιτιολογηµένη απόφασή της, όχι αργότερα από
την εποµένη, µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή της, εγκρίνει ή απορρίπτει κατά
πλειοψηφία την αίτηση του υποψηφίου.
Το υποψήφιο µέλος, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του έχει δικαίωµα να
επανέλθει µε νέα αίτηση µετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα υποβληθεί και θα
κριθεί κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 6: - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών
Τα µέλη του ∆ικτύου, βάσει νοµίµου εξουσιοδοτήσεως, έχουν δικαίωµα να εκλέγουν, να
εκλέγονται και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις µε δικαίωµα µιας ψήφου ανά ΜΚΟµέλος, µπορούν να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του
∆ικτύου, να διατυπώνουν προτάσεις και να συµµετέχουν σε επιτροπές ή Οµάδες
Εργασίας.
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Άρθρο 7: - ∆ιαγραφή µελών
Παύει κάποιος να έχει την ιδιότητα του µέλους του ∆ικτύου και διαγράφεται όταν:
α) το ζητήσει µε γραπτή αίτησή του.
β) η συµπεριφορά του έρχεται σε καταφανή αντίθεση µε το σκοπό του ∆ικτύου ή
παραβαίνει τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του.
Ειδικότερα για τη διαγραφή µέλους απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής, η οποία επικυρώνεται από την επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Κατά της απόφασης αυτής το µέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσφύγει ενώπιον
της πρώτης τακτικής, µετά τη διαγραφή του, Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 8: - Όργανα του ∆ικτύου
Τα Όργανα του ∆ικτύου είναι:
 η Συντονιστική Επιτροπή και
 η Γενική Συνέλευση,
τα οποία λειτουργούν µε όρους οριζόντιας διαδικασίας.
Άρθρο 9: - Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο για την οµαλή λειτουργία του
∆ικτύου και την ουσιαστική συµµετοχή των µελών του στη λήψη των αποφάσεων.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη του ∆ικτύου που έχουν
δικαίωµα ψήφου βάσει του παρόντος.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Συντονιστική Επιτροπή και διακρίνεται σε:
Τακτική, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά µέσα στο 1ο εξάµηνο κάθε ηµερολογιακού
έτους, εκτός και αν η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει να πραγµατοποιηθεί το 2ο
εξάµηνο λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων κατά την ως άνω περίοδο.
Έκτακτη, η οποία συγκαλείται κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο από τη Συντονιστική
Επιτροπή, ή όταν ζητηθεί από το ¼ των µελών. Για την ηµέρα, ώρα, τόπο καθώς και για
τα θέµατα ηµερησίας διάταξης αυτής, ειδοποιούνται όλα τα µέλη, µε οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης.
Την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει ο/η Πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής, ο οποίος διαπιστώνει τη νόµιµη συγκρότηση αυτής, καθώς και την ύπαρξη ή
µη απαρτίας. Η Γενική Συνέλευση τελεί σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ των
εγγεγραµµένων µελών. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται
για την επόµενη εβδοµάδα την ίδια ηµέρα και ώρα χωρίς καµία νέα πρόσκληση ή νέα
ειδοποίηση. Η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία µε όσα
µέλη είναι παρόντα.
Τα νόµιµα παριστάµενα µέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν Πρόεδρο και Γραµµατέα
αυτής, αποκλειοµένων των υποψηφίων για τα όργανα του ∆ικτύου, όταν η Γενική
Συνέλευση είναι Εκλογοαπολογιστική. Τα ως άνω εκλεγµένα µέλη, διευθύνουν τη
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συζήτηση και είναι υπεύθυνα για την τήρηση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και των Πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Οι διεξαγόµενες ψηφοφορίες της Γ.Σ. είναι φανερές και γίνονται µε ανάταση του
χεριού.
Άρθρο 10: Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στο
∆ίκτυο, εντός των ορίων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας.
Αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
Να κρίνει τον απολογισµό έργου της απερχόµενης Συντονιστικής Επιτροπής.
Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ικτύου.
Να επικυρώνει την εγγραφή νέων µελών του ∆ικτύου.
Να επικυρώνει τη διαγραφή µέλους.
Να εκλέγει τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
Να εγκρίνει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και τον ετήσιο προγραµµατισµό της
Συντονιστικής Επιτροπής.
Να αποφασίζει τη σύσταση Οµάδων Εργασίας.
Να αποφασίζει για τη διάλυση του ∆ικτύου.
Άρθρο 11: - Συντονιστική Επιτροπή
Το ∆ίκτυο διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από επτά (7) έως
εννέα (9) τακτικά µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση µε ψηφοφορία των
µελών.
Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής διαρκεί για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών και
παρατείνεται µέχρι την εκλογή της νέας και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίµηνο, εκτός αν
για σοβαρό κώλυµα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη
διενέργεια εκλογών.
Τα εκλεγµένα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από
την εκλογή τους συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία αποφασίζουν, µε
απλή πλειοψηφία, τη συγκρότησή της σε Σώµα και τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων
τους, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Τακτικά Μέλη.
Η απερχόµενη Συντονιστική Επιτροπή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της µέχρι τη
συγκρότηση σε Σώµα της νέας Συντονιστικής Επιτροπής.
Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς, τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε µήνα,
εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν ζητηθεί αυτό από τρία µέλη του.
Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 3/5 των µελών
της και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών.
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Άρθρο 12: Αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής
Συντονίζει τις δράσεις του ∆ικτύου και διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία του ∆ικτύου και
των Οµάδων Εργασίας.
Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεών της.
Εισηγείται για κάθε θέµα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του ∆ικτύου και
ενεργεί κάθε πράξη που αρµόζει στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από τις περιπτώσεις
εκείνες για τις οποίες αρµοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον παρόντα
Κανονισµό Λειτουργίας.
Καθορίζει κατά περίπτωση τον τρόπο εκπροσώπησης του ∆ικτύου.
Άρθρο 13: Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας – ∆ιάλυση ∆ικτύου
Για την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας ή τη διάλυση του ∆ικτύου απαιτείται
κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση η παρουσία τουλάχιστον των µισών συν ενός (1/2+1)
των µελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης µε αυτό το θέµα συζήτησης πρέπει να σταλούν τουλάχιστον είκοσι
(20) ηµέρες πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία συνεδριάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως.
Άρθρο 14: - Τελικές διατάξεις
Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα, εγκρίθηκε
σήµερα οµόφωνα κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του κειµένου από τη Γενική Συνέλευση της
2009.

Αθήνα,

/

/2009

ΤΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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