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1.1. Στρατηγικός Σχεδιασμός   
 

1.1.1 Γενικά 

 

1.1.1.1 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα διαρκές μέρος κατεύθυνσης 

που ακολουθεί η ELSA Greece. To Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει μέσα για την 

εκπλήρωση του οράματος της, έτσι όπως ορίζεται στο Καταστατικό της. Ένα 

Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται για τέσσερα έτη στη διάρκεια της Εθνικής 

Καταστατικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία. 

 

 

1.1.2 Εφαρμογή  

 

1.1.2.1. Η  ELSA Greece και όλα τα Τοπικά Σωματεία θα εκπονούν το Ετήσιο 

Πλάνο Δράσης σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ELSA Greece. 

 

 

 

1.2. Στρατηγικοί Στόχοι 2019-2022 
 

1.2.1.  Εσωτερική Δομή 

 

Η ELSA Greece θα πρέπει να επενδύσει στην Εσωτερική της Δομή και 

Ανάπτυξη. 

 

 

1.2.1.2.ΥποΤομέας: Transition. H ELSA Greece θα πρέπει: 

    

 1.2.1.2.1 Να θέσει τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση ενιαύσιας  

πραγματοποίησης General Transition με έμφαση σε ζητήματα που 

αφορούν εν συνόλω του νέου Εθνικού Δ.Σ. σε μια κοινή πόλη για 

τουλάχιστον 2 ημέρες. 

 

1.2.1.2.2 Να διασφάλισει την πραγματοποίηση του Area Transition από 

τους προκατόχους στους διαδόχους ανά Τομέα. 
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1.2.1.2.3 Να αξιοποιήσει τους Alumni, κατά τη διάρκεια του 

Transition, για τη μετάδοση γνώσεων στα μέλη του Δ.Σ. 

 

1.2.1.2.4 Να πραγματοποίησει Transition στη Διευρυμένη Ομάδα 

(Directors) μετά την επιλογή αυτών. 

 

1.2.1.2.5 Να ενισχύσει τις επαφές μεταξύ παλαιών και νέου Δ.Σ. 

αποτελεσματικότερη μετάβαση υποθέσεων και ανάληψη καθηκόντων με 

δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας επικοινωνίας στα social media. 

 

1.2.1.2.6 Να αναζήτησει καλές πρακτικές transition και να 

δημιουργήσει ένα Transition Handbook το οποίο θα αποτελεί οδηγό 

για τα επόμενα Δ.Σ. της ELSA Greece.  

 

1.2.1.2.7. Χρονοδιάγραμμα Πραγματοποίησης : 2019-2021 

 

 

 

1.2.1.3.ΥποΤομέας: Alumni. Η ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.1.3.1.Να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία μιας 

κοινής Βάσης Δεδομένων των Alumni members τα τελευταία 10 χρόνια. 

 

1.2.1.3.2. Να καθιερώσει  Γενική Συνέλευση της ELSA Greece Alumni 

για την εκλογή του Δ.Σ. αυτής και την τυπική έναρξη των εργασιών της. 

 

1.2.1.3.3. Να προσκαλέσει τους Alumni για συμμετοχή σε δράσεις, για 

την παράδοση Training και Workshops σε Συναντήσεις του Δικτύου. 

 

1.2.1.3.4 Να επιδιώξει τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων μεταξύ του 

Δ.Σ. της ELSA Greece και των Alumni, με στόχο την μεταφορά 

γνώσεων και εμπειριών προς τις νέες γενιές Διοικητικών Συμβουλίων. 

 

1.2.1.3.5 Να επενδύσει στα μέλη, μέσω στοχευμένου Marketing, ώστε 

τα τελευταία να συνεχίζουν να προσφέρουν στον Οργανισμό μετά το 

πέρας της θητείας τους. 
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1.2.1.3.6 Να διευκολύνει την επίτευξη επαφής της ELSA Greece 

Alumni με τους ELSA International Alumni με στόχο την ανταλλαγή 

πρακτικών. 

 

1.2.1.3.7 Χρονοδιάγραμμα Πραγματοποίησης: 2019-2021 

 

 

1.2.1.4. ΥποΤομέας: Εσωτερική Αναδιάρθρωση. Η ELSA Greece θα 

πρέπει 

 

1.2.1.4.1 Να δημιουργήσει νέα θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, της 

θέση του Αντιπροέδρου Εικονικών Δικών και να επανακαθορίσει τις 

αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων. 

 

1.2.1.4.5 Να επικεντρωθεί στην ποιοτική και ποσοτική αύξηση των 

μελών του δικτύου που ασχολούνται με την ELSA Greece μέσω της 

δημιουργίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη για Human Resources, 

υπαγόμενης στον Τομέα του Γενικού Γραμματέα. 

 

1.2.1.4.6 Να αναδιαρθρώσει της Δομή των Εθνικών Γενικών 

Συνελεύσεων, με στόχο τη διακριτή διεξαγωγή Workshops ανά Τομέα 

(BEE, IM, MKT) και την εντονότερη εκπαίδευση των Officers. 

1.2.1.4.5 Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης : 2019-2020. 

 

 

1.2.2. Εξωτερικές Σχέσεις 

 

 

1.2.2.1 Η ELSA Greece θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καταγραφή των 

υπαρχόντων και στη διεύρυνση των εξωτερικών συνεργατών της ίδιας και των τριών 

Τοπικών Συμβουλίων 

 

1.2.2.2 ΥποΤομέας: Καταγραφή Εξωτερικών Συνεργατών. Η ELSA 

Greece θα πρέπει: 

 

1.2.2.2.1 Να αξιοποιήσει τη Βάση Δεδομένων Εξωτερικών Συνεργατών 

για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση του 

επαγγελματισμού του Ελληνικού Δικτύου. 
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1.2.2.2.2. Να επιδιώκει την τακτική ανανέωση της Βάσης με στοιχεία, 

που αναδεικνύουν την πορεία της σχέσης με τον Εξωτερικό Συνεργάτη. 

 

1.2.2.2.3. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2019-2020. 

 

 

1.2.2.3. ΥποΤομέας: Έμφαση στις επιχορηγήσεις Δημοσίων Οργανισμών 

και Ιδρυμάτων. Η ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.2.3.1 Να ακολουθήσει στοχευμένη στρατηγική για αναζήτηση 

επιχορηγήσεων που προκηρύσσονται με στόχο τη χρηματοδότηση των 

δράσεων και τη βιωσιμότητα των Σωματείων  (ΙΚΥ, Εθνική 

Στρατηγική για την Νεολαία). 

 

1.2.2.3.2. Να δημιουργήσει μια Grant Team που θα ετοιμάζει 

καλογραμμένες αιτήσεις για Επιχορηγήσεις, έπειτα από την ανάλογη 

έρευνα.  

 

1.2.2.3.3. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2020-2022. 

 

 

 

1.2.2.4.ΥποΤομέας: Συνεργασία με άλλες Εθελοντικές Οργανώσεις. Η 

ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.2.4.1 Να συνάψει συνεργασίες και να υπογράψει Memorandum of 

Understanding με άλλες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. 

 

1.2.2.4.2. Να διοργανώσει από κοινού Projects (Team Fairs, δράσεις 

μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών επιπέδων π.χ. MedLaw). 

 

1.2.2.4.3. Να επιδιώξει τη  δημιουργία μιας Συμμαχίας Εθελοντικών 

Οργανώσεων (Student Organisations’ Alliance) με βάση τις 

οργανώσεις τις ESN, IFMSA, AIESEC. 

 

1.2.2.4.4. Καθιερώσει τακτικές συναντήσεις με τις Οργανώσεις της 

Συμμαχίας με στόχο τη συγκέντρωση πορισμάτων για τον εθελοντισμό 
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και την νεανική κοινωνική ευαισθητοποίηση, αλλά και την ανταλλαγή 

εμπειριών και γνώσεων. 

 

1.2.2.4.5. Χρονοδιάγραμμα Πραγματοποίησης: 2020-2021. 

 

 

1.2.2.5 ΥποΤομέας: Διεύρυνση Συνεργασιών στο Πρόγραμμα STEP. Η 

ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.2.5.1. Να δώσει έμφαση στην ποσοτική αύξηση της προσέγγισης 

Δικηγορικών Γραφείων ή Εταιρειών. 

1.2.2.5.2. Να προσπαθήσει για την επίτευξη συμφωνίας για έναν μόνιμο 

STEP Partner ( Πανεπιστήμια ή μεγάλη Δικηγορική Εταιρεία). 

 

1.2.2.5.3 Να επιδιώξει  τη διοργάνωση μιας ανοιχτής εκδήλωσης προς 

τους Συνεργάτες  από τα Τοπικά Συμβούλια με παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων του (Partners Reception). 

 

1.2.2.5.4. Να επιτύχει τη διάχυση της ενημέρωσης για το πρόγραμμα 

STEP μέσω της συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τα 

Πανεπιστήμια, καθώς και την συμμετοχή του Προέδρου στην 

διαδικασία του Job Hunting. 

 

1.2.2.5.5. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2019-2021 

 

 

1.2.3. Διεθνικότητα 

 

1.2.3.1. Η ELSA Greece θα πρέπει να επιδιώξει να φέρει τη διεθνή πλευρά της 

Οργάνωσης πιο κοντά στα τρία Τοπικά της Συμβούλια. 

 

1.2.3.2 ΥποΤομέας: International Council and Area Meetings / NCMs. 

Η ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.3.2.1. Να παρέχει κίνητρα για συμμετοχή και οργάνωση των ICMs, 

αλλά και των SAMs, KAMs, IPMs. 
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1.2.3.2.2. Να επιδιώκει την παροχή τεχνογνωσίας από έμπειρα 

οργανωτικά μέλη του Δικτύου κατά τη διάρκεια Γενικών Συνελεύσεων. 

 

1.2.3.2.3. Να επιδιώξει την  προσέλκυση διεθνών επισκεπτών στα εθνικά 

NCMs με την οργάνωση ειδικών πακέτων για διεθνείς συμμετέχοντες. 

 

1.2.3.2.4. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2019-2021 

 

1.2.3.3. ΥποΤομέας: Συνεργασία με άλλα εθνικά γειτονικά δίκτυα. H ELSA 

Greece θα πρέπει: 

 

1.2.3.3.1 Να επιδιώξει τη διοργάνωση του 1ου Mediterranean Officers’ 

Meeting και  τη φιλοξενία αυτού σε μια από τις ελληνικές πόλεις με 

σκοπό την επέκταση της συνεργασίας των μεσογειακών χωρών. Επίσης, 

θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για διοργάνωση κοινών ακαδημαϊκών 

projects με αυτούς τους λαούς. 

 

1.2.3.3.2 Να επιδιώξει τη διοργάνωση ενός κοινού event με τους λαούς 

των Βαλκανίων (π.χ. a Balkan Conference), με στόχο την τόνωση της 

δυναμικής των Βαλκανικών χωρών. 

 

1.2.3.3.3. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2020-2021 

 

 

1.2.3.4. ΥποΤομέας: Στόχευση στους Φοιτητές Erasmus. Η ELSA Greece 

θα πρέπει 

 

1.2.3.4.1. Να επιδιώξει τη δημιουργία ενός ELSA welcome package και 

να το διαμοιράσει σε φοιτητές Erasmus. 

 

1.2.3.4.2. Να δώσει κατεύθυνση στα Τοπικά Σωματεία ώστε να 

αξιοποιήσουν το hosting team του STEP και στην περίπτωση των 

Erasmus Φοιτητών, με στενή και συχνή επικοινωνία με το φοιτητή και 

στόχο το engagement αυτού στην ELSA. 

 

1.2.3.4.3. Να στοχεύσει στην επίτευξη στενότερης συνεργασίας με το 

ESN για την ουσιώδη προσέγγιση των φοιτητών αυτών. 
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1.2.3.4.4 Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2021-2022 

 

 

1.2.3.5 ΥποΤομέας: International Conferences. Η ELSA Greece θα 

πρέπει: 

 

1.2.3.4.5. Να επιδιώξει τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων πάνω σε επίκαιρες 

θεματικές δικαίου, με ομιλητές από όλο τον κόσμο και στόχο την προσέλκυση 

φοιτητών από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. 

 

1.2.3.4.6. Να επικεντρωθεί σε θέματα Δικαίου και Τεχνολογίας, Ναυτικού 

Δικαίου, αλλά και της Αρχής του Δικαίου. 

 

1.2.3.4.7 Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2019-2020 

 

 

1.2.4. Βιωσιμότητα 

 

1.2.4.1 H ELSA Greece θα πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις που στοχεύουν 

στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την προαγωγή των θεμελιωδών αρχών 

του οργανισμού. 

 

1.2.4.2 ΥποΤομέας: Υιοθέτηση  βιώσιμων στόχων ανάπτυξης του ΟΗΕ 

(SDGs 2030). Η ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.4.2.1. Να επιλέγει έναν εκάστοτε στόχο σε κάθε εαρινό NCM, μετά 

από επιλογή της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου το κάθε ΔΣ να 

διαχειρίζεται έναν κοινό στόχο. 

 

1.2.4.2.2. Να αναθέτει σε ένα μέλος της ELSA Greece (Coordinator) 

του συντονισμού των δράσεων για την προαγωγή του στόχου βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

1.2.4.2.3. Να επιδιώκει κατά το χειμερινό NCM την πραγματοποίηση 

αξιολόγησης της υλοποίησης της προώθησης του στόχου από το δίκτυο. 

 

1.2.4.2.4. Να επιδιώκει να προβάλλεται ο Στόχος σε εθνική εμβέλεια. 
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1.2.4.2.5. Να προβάλλει τον κάθε Στόχο για ένα έτος.  

 

1.2.4.2.6. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2020-2022 

 

 

 

1.2.4.3. ΥποΤομέας: Συνεργασίες με Φορείς και Ιδρύματα που προάγουν 

την Κοινωνική Ευαισθητοποίηση. H ELSA Greece θα πρέπει 

 

1.2.4.3.1. Να δίνει έμφαση στην επικοινωνία με τους αντίστοιχους 

Φορείς και Ιδρύματα. 

 

1.2.4.3.2 Να στοχεύει σε κοινές δράσεις με τα αντίστοιχα ιδρύματα και 

φορείς στο πλαίσιο του κοινού κοινωνικού προσανατολισμού. 

 

1.2.4.3.3. Να δίνει προτεραιότητα σε φορείς και ιδρύματα σχετικά με 

τον Στόχο βιώσιμης ανάπτυξης που προωθείται το εκάστοτε έτος. 

 

1.2.4.3.4. Να επιδιώκει την επιστημονική αξιοποίηση της συνεργασίας 

με τα ιδρύματα και την θεσμική συνεργασία με τους φορείς.  

 

1.2.4.3.5. Να έχει ως στόχο η συνέργεια και σύμπραξή της με Youth 

Workers (π.χ. κοινά workshops και trainings σε NCMs) 

 

1.2.4.3.6. Να δίνει έμφαση σε δράσεις πρακτικού κοινωνικού 

χαρακτήρα (π.χ.πράξεις εθελοντισμού, καμπάνιες υπέρ της 

ενεργοποίησης των νέων, επισκέψεις σε σχολεία ). 

 

1.2.4.3.7. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2020-2022 

 

 

1.2.4.4. ΥποΤομέας: Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων . Η ELSA Greece 

θα πρέπει: 

 

1.2.4.4.1. Να επιδιώκει την προβολή  κοινωνικών μηνυμάτων ιδιαίτερα 

μέσω του  Τομέα Marketing καθώς και των τομέων Σεμιναρίων και 

Συνεδρίων και των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (π.χ. post, 

καμπάνιες, εκστρατείες ενημέρωσης, LrGs, Conferences). 
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1.2.4.4.2. Να παρακινεί τα Τοπικά Σωματεία ώστε να προβάλλουν 

κοινωνικά μηνύματα στα Νομικά τους Περιοδικά. 

 

1.2.4.4.3. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2019-2021 

 

 

1.2.4.5 ΥποΤομέας: Rule of Law Campaign. Η ELSA Greece θα πρέπει: 

 

1.2.4.5.1. Να δίνει έμφαση σε δράσεις που αφορούν την ανάδειξη της 

Αρχής Κράτους Δικαίου (Σεμινάρια, Συνέδρια και Fora). 

 

1.2.4.5.2. Να στηρίζει και να προωθεί  της Rule of Law Campaign της 

ELSA.  

 

1.2.4.5.3. Να οργανώνει επιστημονικές δράσεις που προάγουν τις 

νομικές πτυχές του κράτους δικαίου (Bilateral Research Groups, 

Συγκριτικό Δίκαιο). 

 

1.2.4.5.4. Να στοχεύει στην προώθηση των αξιών του κράτους δικαίου 

σε συνεργασία με τον Τομέα του Marketing (οργανωμένη εκστρατεία 

προώθησης π.χ. profile pics, stickers, videos). 

 

1.2.4.5.5. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2020-2021. 

 

 

1.3 Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 

1.3.1 Δέσμευση 

 

1.3.1.1. Η ELSA Greece παραμένει αφοσιωμένη στην ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση σχετικά με 

αυτά και το σεβασμό του κράτους δικαίου και στην προσπάθειά 

της να αναγνωρίζεται για μια αυστηρά νομική, ακαδημαϊκή και 

αμερόληπτη προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

1.3.2. Εφαρμογή της Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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1.3.2.1.Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δέον να ενσωματώνονται στις 

δραστηριότητες των key areas. 

 

1.3.3 Υποχρεώσεις της ELSA Greece: 

 

1.3.3.1. να προωθεί τις εκδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

διοργανώνονται σε όλο το Δίκτυο, 

 

1.3.3.2. να υποβάλλει σχετικές πληροφορίες στο Διεθνές Διοικητικό 

Συμβούλιο σχετικά με την ενσωμάτωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

 

1.3.3.3. Κάθε Τοπικό Σωματείο να διοργανώνει σε ετήσια βάση 

εκδήλωση για την ELSA Day, είτε κατά μόνας είτε σε συνεργασία με 

άλλα, 

 

1.3.3.4 Κάθε εκδήλωση για την ELSA Day να διοργανώνεται την 

τελευταία Τετάρτη του Νοεμβρίου. 

 

 

1.4 Πρόγραμμα Διεθνούς Επικέντρωσης 
 

1.4.0.1 Εφαρμογή του IFP 

 

1.4.0.1.1 Το IFP εφαρμόζεται σε όλα τα Key Areas. 

 

1.4.1 Αξιολόγηση 

 

1.4.1.1 Όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με το IFP αξιολογούνται. Η 

ELSA Greece και τα Τοπικά της Σωματεία θα διασφαλίζουν ότι οι 

δράσεις οι σχετικές με το IFP αξιολογούνται σωστά κι εγκαίρως για 

λογαριασμό της ELSA International. 

 

1.4.2. Ευθύνες  

 

1.4.2.1.1 Ευθύνες του Τοπικού Σωματείου 

1.4.2.1.2 Υποβάλει την ολοκληρωμένη αναφορά κάθε δράσης σχετικής 

με το IFP και άλλες σχετικές πληροφορίες στην ELSA International στο 

τέλος κάθε εκδήλωσης που διοργανώνεται. 
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1.4.2.2.1 Ευθύνες της ELSA Greece 

 

1.4.2.2.2 να διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το IFP στα 

τοπικά σωματεία, 

 

1.4.2.2.3 να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και κάθε άλλη βοήθεια 

στα Τοπικά Σωματεία για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του IFP, 

 

1.4.2.2.4 Να αξιολογεί όλες τις πληροφορίες που ελήφθησαν σε εθνικό 

επίπεδο και να υποβάλει τη σχετική αναφορά δραστηριοτήτων στην 

ELSA International στο τέλος του IFP. 

 

 

1.5 Προστασία Δεδομένων 
 

1.5.1 Πολιτική Απορρήτου 

 

1.5.1.1 Η ELSA Greece θα έχει Πολιτική Απορρήτου. 

 

1.5.1.2 Η Πολιτική Απορρήτου θα υπάρχει για κάθε περίπτωση στην 

οποία η ELSA Greece επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τη 

διάρκεια των εργασιών της. 

 

1.5.1.3 Η ELSA Greece θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 

ατόμων μόνο εάν το πρόσωπο συμφωνεί με την Πολιτική Απορρήτου. 

 

1.5.1.4 Η Πολιτική Απορρήτου θα περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 

την επεξεργασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με 

τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

1.5.1.5 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, 

η ELSA Greece: 

 

1.5.1.5.1 μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που 

παρέχει η ELSA International μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ELSA International όπως καθορίζονται στην Πολιτική 

Απορρήτου της ELSA International, 
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1.5.1.5.2 δε μπορεί να τροποποιήσει με άλλο τρόπο το 

περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων ούτε να αποκαλύψει ή να 

επιτρέψει την αποκάλυψη οποιουδήποτε από τα προσωπικά 

δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από 

την ELSA International ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα, 

 

1.5.1.5.3 διασφαλίζει ότι τα μέλη και τα υπεύθυνα πρόσωπα 

εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 

επεξεργασία και κατά της απώλειας, καταστροφής, ζημίας, 

τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, 

 

1.5.1.5.4 διασφαλίζει ότι τα Τοπικά Σωματεία της ELSA 

εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις κατά την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. 

 

1.5.1.5.5 Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό 

διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της 

συλλογής τους. Η περίοδος που διατηρούνται τα δεδομένα σε 

κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο χρόνο που 

επιτρέπεται στη χώρα συλλογής ή αποθήκευσης των δεδομένων. 

 

1.5.1.5.6 Τα δεδομένα που συλλέγονται για στατιστικούς ή 

αρχειακούς σκοπούς θα είναι ανώνυμα, εκτός εάν δοθεί ρητή 

συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να 

αποθηκευτεί επ' αόριστον. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (BEE) 
 

 

Συντονισμός Διοικητικού Συμβουλίου 

Εξωτερικές Σχέσεις 

Επέκταση 

Η Ετήσια Έκθεση 
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1.1 Συντονισμός Διοικητικού Συμβουλίου 

 
1.1.1 Γενικά 

 

1.1.1.1 Ο Συντονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μία από τις κύριες 

αρμοδιότητες του Προέδρου, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, 

τεχνικών, διαδικασιών και εργαλείων για την οργάνωση και το συντονισμό των εργασιών 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
1.1.2 Αρμοδιότητες του Προέδρου 

 

1.1.2.1 Ο Πρόεδρος φέρει τη γενική ευθύνη για: 
 

1.1.2.1.1. το συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

 

1.1.2.1.2. την εξασφάλιση ότι ο τρέχων Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι 

σεβαστός και εφαρμόζεται από όλο το Συμβούλιο. 

 

1.1.2.1.3. την επικοινωνία εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου με το εξωτερικό περιβάλλον, 

 

1.1.2.1.4. τη συνεργασία με τα key areas σχετικά με τη διοργάνωση των 

δράσεών τους όσον αφορά στις   εξωτερικές σχέσεις. 

 

1.1.2.1.5. την επίλυση συγκρούσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 

1.1.2.1.6. την κινητοποίηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 

1.1.2.1.7. την άσκηση ελέγχου για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που 

σχεδιάζει το Συμβούλιο. 

 
1.1.2.2. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

1.1.2.2.1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 
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1.1.2.2.2. Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει την ετοιμασία ημερήσιας διάταξης. Κάθε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να προτείνει θέματα για την 

ημερήσια διάταξη. 
 

1.1.2.2.3. Οι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και 

την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκαίρως πριν από 

τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

1.1.2.2.4. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι υπάρχει συντονιστής διορισμένος από 

το Συμβούλιο για κάθε συνεδρίαση. 
 

1.1.2.2.5. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να 

τηρούνται πλήρη και σωστά πρακτικά 

 
 

2.2. Εξωτερικές σχέσεις 
 

2.2.1. Ορισμοί 

 

2.2.1.1. Ο όρος διεθνής επαφή καλύπτει μία δικηγορική εταιρεία που 

εδρεύει σε πέντε ή περισσότερες χώρες με 100 ή περισσότερους 

επαγγελματίες νομικούς, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης 

εταιρείας. 

 

2.2.1.2. Οι εταιρείες που δεν χαρακτηρίζονται ως νομικές εταιρίες και οι 

οποίες είναι παρούσες σε πέντε ή περισσότερες χώρες πρέπει να θεωρούνται 

διεθνείς επαφές. 

 

2.2.1.3. Ο όρος εθνική επικοινωνία αναφέρεται σε οποιαδήποτε επαφή που 

δεν είναι διεθνής επαφή. 

 

2.2.2. Διαδικασίες 

 

2.2.2.1. Μόνο η ELSA International έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με 

διεθνείς επαφές. Μόνο τα εθνικά σωματεία έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν 

με τις εθνικές επαφές στην αντίστοιχη χώρα τους. 



Βιβλίο Αποφάσεων Εθνικών Γενικών Συνελεύσεων ELSA Greece 
National Council Decision Book ELSA Greece 

19. 
 

 

2.2.2.2 Εάν ένα Σωματείο της ELSA σκοπεύει να προσεγγίσει μια εθνική επαφή 

εκτός χώρας, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να ενημερώσει τον Πρόεδρο ή το 

αντίστοιχο εθνικό Σωματείο της χώρας στην οποία βρίσκεται η εθνική αυτή  

επαφή. 

 

2.2.2.3.Πριν προσεγγίσει μια εθνική επαφή, η ELSA International θα ζητήσει 

άδεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπεύθυνο για τις εξωτερικές 

σχέσεις του αντίστοιχου Εθνικού Σωματείου. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει:  

 

2.2.2.3.1. Το Εθνικό Σωματείο θα απαντήσει εντός επτά ημερών από την 

παραλαβή του μηνύματος. Εάν η προσέγγιση δεν εγκριθεί, η απάντηση 

του Εθνικού Σωματείου θα προβάλει βάσιμο λόγο για την άρνηση. Ως 

βάσιμος λόγος θα πρέπει να ερμηνεύεται: ο,τιδήποτε δημιουργεί ή είναι 

πιθανό να δημιουργήσει ζημία στην εικόνα, τη φήμη, σε 

διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή στην οικονομική 

σταθερότητα της ELSA. 

 

2.2.2.3.2 Η ELSA International μπορεί να προχωρήσει στην προσέγγιση 

μόλις λήξει η προθεσμία ή εάν το εθνικό σωματείο έχει συμφωνήσει ή δεν 

έχει προβληθεί συγκεκριμένος λόγος. 

 

2.2.2.4 Πριν προσεγγίσει μια διεθνή επαφή, το αντίστοιχο Εθνικό Σωματείο 

ζητά άδεια από τον υπεύθυνο για τις εξωτερικές σχέσεις της ELSA 

International. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω της Φόρμας Έγκρισης 

Επικοινωνίας. Η Φόρμα Έγκρισης Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει το όνομα του 

του Υπεύθυνου που υποβάλλει την αίτηση καθώς επίσης και το όνομα του 

εθνικού του Σωματείου, την τοποθεσία, τη διεύθυνση ιστοσελίδας και 

πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο της προσέγγισης του 

γραφείου με το οποίο επιθυμεί να έρθει σε επαφή. Σε περίπτωση που το 

γραφείο, το οποίο έχει ως στόχο να προσεγγίσει, δεν βρίσκεται στη χώρα του 

εθνικού σωματείου, θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η άδεια του υπεύθυνου των 

εξωτερικών σχέσεων του αντιστοίχου ξένου Εθνικού Σωματείου. 

 

2.2.2.4. Η ELSA International, και ενδεχομένως το αλλοδαπό Εθνικό 

Σωματείο, θα απαντήσει εντός επτά ημερών από την παραλαβή του μηνύματος. 

Εάν η προσέγγιση δεν εγκριθεί, η απάντηση της ELSA International ή, 
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ενδεχομένως, του αλλοδαπού Εθνικού Σωματείου, αναφέρει συγκεκριμένο λόγο 

για την άρνηση. 

 

2.2.2.4.1. Το Εθνικό Σωματείο μπορεί να προχωρήσει με την 

προσέγγιση μόλις εκπνεύσει η προθεσμία ή η ELSA International, και 

ενδεχομένως το ξένο εθνικό σωματείο, έχει συμφωνήσει ή δεν έχει 

προβληθεί συγκεκριμένος λόγος άρνησης. 

 

 

2.3.3. Χορηγία Χρηματοδότησης 

 

2.3.3.1. Η Οργανωτική Επιτροπή ενός προγράμματος ή εκδήλωσης που 

διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται από την ELSA International (π.χ. ICM, 

IPM, SAM, KAM, EMC2) ζητά πάντοτε από την ELSA International και, 

κατά περίπτωση, από το αντίστοιχο ξένο Εθνικό Σωματείο, άδεια για να 

προσεγγιστεί εξωτερική επαφή. 

 

 

2.3.4. Κυρώσεις 

 

2.3.4.1. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε σωματείο ELSA ή η ELSA International 

παραβιάζουν αυτούς τους κανονισμούς, τα εμπλεκόμενα Σωματεία πρέπει, εντός έξι 

μηνών από την ενημέρωση του ζημιωμένου Σωματείου, να καταλήξουν σε συμφωνία 

σχετικά με την κατάλληλη κύρωση. Η Διεθνής Γενική Συνέλευση ενημερώνεται σχετικά 

με τις κυρώσεις που συμφωνούνται και ένα αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας 

αποστέλλεται στην ELSA International. Η συμφωνία δεν μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο συζήτησης ή απόφασης της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 

συμφωνία, η Συνέλευση αποφασίζει για την κατάλληλη κύρωση. 

 

2.3.4.2. Η κύρωση δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό που έλαβε τα 

τελευταία δύο χρόνια το Εθνικό Σωματείο της ELSA, των οποίων τα δικαιώματα 

παραβιάστηκαν. Η κύρωση καταβάλλεται στο εθνικό σωματείο της ELSA, του οποίου 

τα δικαιώματα παραβιάστηκαν. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων της ELSA 

International, η κύρωση θα καταβληθεί στην ELSA International. 

 

2.3.4.3. Σε περίπτωση κυρώσεων που επιβάλλονται σε Τοπικό Σωματείο, το αντίστοιχο 

Εθνικό Σωματείο θεωρείται ως εμπλεκόμενο και ευθύνεται για την κύρωση. 
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2.3.5. Αναφορά  

 

2.3.5.1 Αν η ELSA International ή εθνικό Σωματείο προσεγγίσει διεθνή επαφή 

έπειτα από έγκριση της ELSA International ή του αντίστοιχου εθνικού 

Σωματείου , θα πρέπει να στείλει μια αναφορά στον αντίστοιχο Υπεύθυνο 

εξωτερικών σχέσεων, δηλώνοντας πώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις κι αν 

επιτεύχθηκε συμφωνία . 
 

 

2.4 Επέκταση 

 
2.4.1 Όρια επέκτασης 

 

2.4.1.1. Η επέκταση της ELSA Greece θα πρέπει να συνεχιστεί έως ότου 

σωματεία της ELSA είναι παρόντα σε όλες τις νομικές σχολές στην Ελλάδα, 

όπως ορίζεται στο Καταστατικό της ELSA Ελλάδας. 

 

 

2.5. Η Ετήσια Έκθεση 
 

2.5.1. Ορισμός 
 

2.5.1.1. Η Ετήσια Έκθεση είναι μια έκθεση της ELSA Greece για τη θητεία 

τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που καλύπτουν όλους τους τομείς, 

επαρκείς για να συνοψιστούν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της αντίστοιχης θητείας. 
 

2.5.1.2. Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει επιτυχημένα παραδείγματα των 

σημαντικότερων εκδηλώσεων της ELSA Greece σε ολόκληρο το δίκτυο. 
 

2.5.1.3. Η Ετήσια Έκθεση χρησιμοποιείται για την προώθηση της ELSA 

Greece στο σύνολό της, εσωτερικά και εξωτερικά. 
 

2.5.1.4. Η Ετήσια Έκθεση δεν αντικαθιστά άλλες εκθέσεις που υποβάλλονται 

στη Γενική Συνέλευση από την ELSA Greece. 
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2.5.2. Θητεία 
 

2.5.2.1. Η ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στη θητεία του Εθνικού Διοικητικού 

Συμβουλίου, δηλαδή σε ένα κύκλο 12 μηνών από την 1η Αυγούστου έως την 

31η Ιουλίου. 

 

2.5.3. Ευθύνη των εθνικών σωματείων 
 

2.5.3.1. Τα Εθνικά Σωματεία παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την Ετήσια Έκθεση στην ELSA International κατόπιν αιτήματος. Ο 

Πρόεδρος του Εθνικού Σωματείου έχει τη γενική ευθύνη να υποβάλει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες στην ELSA International. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (IM) 
 

 

Διαχείριση Ποιότητας 

Εσωτερικές Υποθέσεις 

Ανθρώπινοι Πόροι 

Εφαρμογές Πληροφορικής 
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1.1 Διαχείριση Ποιότητας 
 

ΕΥΘΥΝΕΣ της ELSA Greece. Η ELSA Greece πρέπει να: 

 

1.1.1. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ELSA και να διασφαλίζει ότι 

είναι γνωστοί και εφαρμόζονται από τα τοπικά σωματεία της ELSA Greece. 

1.1.2. Υποβάλλει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται στις Διεθνείς Γενικές 

Συνελεύσεις σε όλα τα τοπικά σωματεία. 

1.1.3. Διασφαλίζει ότι αγγλική έκδοση του Καταστατικού υποβάλλεται στην 

ELSA International. 

1.1.4. Υποβάλλει τον ενημερωμένο κατάλογο διευθύνσεων και μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του εθνικού σωματείου στο Γενικό Γραμματέα του 

Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή νέου Εθνικού Διοικητικού 

Συμβουλίου ή μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στο Εθνικό Διοικητικό  

Συμβούλιο. 

1.1.5. Προωθεί διεθνείς δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τη 

γνώση σχετικά με την ELSA ως διεθνή οργανισμό. 

1.1.6. Διοργανώνει εκπαιδευτικές συναντήσεις για να βελτιώσει τη στάση, τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με την ELSA. 

1.1.7. Καθιστά βέβαιο ότι το State of the Network Inquiry που αφορά στο 

Εθνικό Σωματείο συμπληρώθηκε σωστά και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο 

Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη 

κάθε τακτικής Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης.  

1.1.8. Συμπληρώνει με ακρίβεια την Αναφορά Τοπικών Σωματείων και την 

υποβάλλει εγκαίρως στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. 

     

1.2 Ευθύνες των Τοπικών Σωματείων της  ELSA Greece. 

 

Όλα τα τοπικά σωματεία της ELSA Greece πρέπει να συμμορφώνονται με τους 

κανονισμούς της ELSA Greece. 

 

1.3 Ετήσιο Επιχειρησιακό Πλάνο (OYOP) 

 

1.3.1 Το διοικητικό συμβούλιο κάθε Tοπικού Σωματείου της ELSA Greece θα 

πρέπει να έχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο ενός έτους (εφεξής "OYOP") κατά το 

χρόνο που ασκεί τα καθήκοντά του. 
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1.3.2 Το OYOP δεν είναι δεσμευτικό αλλά χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει 

και να αξιολογήσει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

1.3.3 Μια σύνοψη του OYOP του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει 

να υποβάλλεται στα αγγλικά στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την 

έναρξη της πρώτης Συνόδου της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης από την έναρξη 

της θητείας των μελών του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

1.3.4 Κατά τη σύνταξη του OYOP, τα μέλη του Εθνικού Διοικητικού 

Συμβουλίου λαμβάνουν υπόψη τους Στρατηγικούς Στόχους της ELSA 

International. 

 

 

2. Εσωτερικές Υποθέσεις 
 

2.1 Πρόσβαση στις δραστηριότητες της ELSA:  

 

2.1.1 Οι δραστηριότητες της ELSA είναι επίσης ανοικτές σε μη μέλη της ELSA, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

 

2.2 Αρχειοθέτηση προς τα Τοπικά Σωματεία 

 

2.2.1 Ο Γενικός Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να ζητεί από τους Γενικούς 
Γραμματείς των Τοπικών Σωματείων τις Δηλώσεις Δ.Σ. που φέρουν την 
υπογραφή του Τοπικού Γενικού Γραμματέα και τη σφραγίδα του Σωματείου. 

2.2.2 Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να ζητεί από τον εκάστοτε επικεφαλής 
Οργανωτικής Επιτροπής σύντομη αναφορά για την πρόοδό της αναφορικά με 
τη διοργάνωση NCM. 

 

2.3 Λήψη Αποφάσεων Τομέα 

 

2.3.1 Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Γραμματέα, σε 
συνεννόηση με τους Γενικούς Γραμματείς των Τοπικών Σωματείων, να μην 
υποβάλει προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν ορίζεται αντίθετα στο 
Καταστατικό της ELSA Greece, εργασίες που αφορούν αποκλειστικά τον 
Τομέα της Γενικής Γραμματείας. 

 

2.3.2. Στην ως άνω περίπτωση η λήψη ή μη σχετικής απόφασης Τομέα μπορεί 
να συμφωνηθεί μεταξύ των Γενικών Γραμματέων. 
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2.3.3 Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τεχνικές αλλαγές Τομέα στο 
Decision Book. 

 

 

3. Ανθρώπινοι Πόροι 
 

3.1 Το μοντέλο Ανθρωπίνων Πόρων διαιρείται σε τέσσερις διαδικασίες: 

 

3.1.1 Προσέλκυση και Επιλογή 

 

3.1.2. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

 

3.1.3 Ενασχόληση και Διατήρηση 

 

3.1.4 Μετάβαση και Έξοδος 

3.2 Η διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα της 

ELSA. Αφορά κάθε τρέχων και κάθε δυνητικό μέλος της ELSA και υποδιαιρείται σε: 

α) Προσέλκυση, β) Επιλογή και γ) Ένταξη. 

 

3.3 Η Προσέλκυση αποτελεί το πρώτο βήμα για την προσέγγιση νέων μελών. Είναι μια 

διαδικασία που βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη η οποία εστιάζει στην αρχή της περιόδου. 

 

3.4 Η Επιλογή αποτελεί το δεύτερο στάδιο για την προσέγγιση μελών που ταυτίζονται 

με τη φιλοσοφία της ELSA. 

 

3.5 Η Ένταξη είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας Προσέλκυσης και Επιλογής. Αυτό 

πραγματοποιείται με το διορισμό των μελών και την ενσωμάτωσή τους σε δράσεις της 

ELSA. 

 

3.6 Η διαδικασία Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα της 

ELSA. Η διαδικασία αυτή σκοπεύει να δημιουργήσει μια αίσθηση αλληλεγγύης προς 

την ELSA και βοηθά την ανάπτυξη προσωπικών και  επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Υποδιαιρείται σε: α) Συμφωνία, β) Επιλογή, γ) Εκπαίδευση, δ) Ανάπτυξη. 

 

3.7 Η συμφωνία είναι ένα απαραίτητο στάδιο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ενεργά μέλη 

και η επιτροπή παραμένουν αφοσιωμένοι στα καθήκοντά τους για την ELSA. 
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3.8 Η επιλογή αποτελεί απαραίτητο στάδιο για να επιτρέψει στα ενεργά μέλη να λάβουν 

μια συνειδητή απόφαση σχετικά με τον πιο κατάλληλο ρόλο στην ELSA. 

 

3.9 Η Εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

γνώσης των μελών που σχετίζονται με συγκεκριμένες χρήσιμες ικανότητες σε σχέση με 

τον ρόλο που επέλεξαν στην ELSA. 

 

 

3.10 Η Ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητο στάδιο ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του 

ενεργού μέλους δουλεύοντας αποτελεσματικά με το αρμόδιο μέλος του συμβουλίου. 

 

3.11 Η παροχή κινήτρου είναι απαραίτητο στάδιο για να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη 

ανάπτυξη του ενεργού μέλους δουλεύοντας αποτελεσματικά με το αρμόδιο μέλος του 

συμβουλίου. 

 

3.12 Η συμμετοχή είναι ένα απαραίτητο στάδιο για την ανάμειξη του ενεργού μέλους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, αυτό διασφαλίζει τη συμμετοχή και την 

ενσωμάτωση του ενεργού μέλους στο σωματείο. 

 

3.13 Η διατήρηση αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την αποτελεσματική διατήρηση της 

γνώσης της ELSA σε όλα τα επίπεδα. Ο σκοπός της διατήρησης είναι να αναγνωριστεί 

η σημασία συνεχούς προόδου και με μελλοντικής ενασχόλησης. 

 

3.14 Η διαδικασία μετάβασης και εξόδου λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα της ELSA. 

Η διαδικασία αυτή στοχεύει στη διατήρηση της ενασχόλησης των έμπειρων μελών 

εντός της ELSA. Υποδιαιρείται σε: α) Απόφαση, β) Έρευνα, γ) Μεταφορά και δ) 

Απόφοιτος 

 

3.15 Η απόφαση είναι το στάδιο όπου το μέλος καθορίζει την έκταση της μελλοντικής 

του ενασχόλησης με την ELSA. 2.5.2 Η έρευνα αποτελεί απαραίτητο στάδιο στην 

ανάληψη ευθύνης για τη συνέχεια της ELSA. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ενεργούς 

αναζήτησης κατάλληλων υποψηφίων για σχετικές ευκαιρίες. 

 

3.16 Η μεταφορά αποτελεί απαραίτητο στάδιο για να διασφαλιστεί ότι η αποκτηθείσα 

γνώση και εμπειρία παραμένει στην ELSA. Αυτό πραγματοποιείται παρέχοντας 

πρότυπα ποιότητας μετάβασης ή εκτενή αρχεία. 
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3.17 Ο απόφοιτος είναι ένα στάδιο που παρέχει την ευκαιρία να παραμένει εντός της 

κοινότητας της ELSA. 

 

3.18 Εθνικά και Τοπικά σωματεία της ELSA Greece 

 

3.18.1 Το Εθνικό και τα Τοπικά Σωματεία της ELSA Greece θα πρέπει 

συμμορφώνονται με τις βασικές διαρθρωτικές διατάξεις των 

HRC της ELSA σύμφωνα με το άρθρο 3, ωστόσο αν είναι 

απαραίτητο του νέου μοντέλου Human Resources και να τις 

προσαρμόζουν  στις ιδιαίτερες γενικές περιστάσεις των 

αντίστοιχων δικτύων τους. 

 

 

5. Εφαρμογές Πληροφορικής 
 

5.1 Οι ιστότοποι του δικτύου: 

 

5.1.1 Η ELSA Greece είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση ενός ενημερωμένου 

δικτυακού τόπου. Σε ό, τι αφορά τα Τοπικά Σωματεία, και αυτά δεσμεύονται 

από τους αντίστοιχους κανονισμούς στην περίπτωση που διατηρούν δικό τους 

δικτυακό τόπο. 

 

5.2 Η διεύθυνση του ιστότοπου πρέπει να περιέχει το πρόθεμα "elsa-", το 

όνομα της χώρας στα αγγλικά και το top-level-domain ".org". Εναλλακτικά, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο top-level-domain που αντιστοιχεί 

στη χώρα. 

 

5.3 Τα domains των Τοπικών Σωματείων θα πρέπει να δημιουργηθούν με τον 

ίδιο τρόπο. Μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ως subdomains του domain 

του εθνικού σωματείου. 

 

5.4 Ο ιστότοπος θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 

5.5 Γενική περιγραφή της ELSA, της δήλωσης φιλοσοφίας της ELSA, 

στοιχεία επικοινωνίας, τρέχουσες διεθνείς εκδηλώσεις και σύνδεσμο προς την 

ιστοσελίδα της ELSA International. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμες στα αγγλικά. 
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5.6 Οι γενικές πληροφορίες για την ELSA θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

πληροφορίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ELSA International. 

 

5.7 Το λογότυπο της ELSA πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. 

 

5.8. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται με ειδική πράξη 
από τον Γενικό Γραμματέα σε συνεννόηση με τους Τοπικούς Γενικούς Γραμματείς. 
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1. Ποιότητα στην Οικονομική Διαχείριση 
1.1. Η ποιότητα της οικονομικής διαχείρισης βασίζεται σε οικονομικές αρχές. 

Αυτές είναι η αρχή της αλήθειας, η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της 

πληρότητας και η αρχή της συνέχειας. 

 

2. Συμβάσεις Πληρωμών 
2.1. Οι συμβάσεις πληρωμών συνιστούν σαφείς εντολές πληρωμών και 

εξασφαλίζουν έτσι ένα σημαντικό βαθμό ασφάλειας και για τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  

2.2. Μια σύμβαση πληρωμής μεταξύ της ELSA Greece και ενός Τοπικού 

Σωματείου θα πρέπει να είναι γραπτή και να υπογράφεται από αμφότερα τα 

μέρη με ψηφιακή ή αναλογική πρωτότυπη υπογραφή. 

2.3. Το ακόλουθο περιεχόμενο είναι υποχρεωτικό σε μια σύμβαση: 

2.3.1. Όνομα και διεύθυνση και των δύο μερών 

2.3.2. Τρέχουσα οφειλή κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης και 

λεπτομερή περιγραφή της σύνθεσης του χρέους 

2.3.3. Η διαδικασία αποπληρωμής 

2.3.4. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού των πιστωτών 

 

3. Κανόνες επιστροφής χρημάτων 
3.1. Ορισμός  

3.2. Οι επιστροφές χρημάτων είναι καταβολές καταβαλλόμενες για δαπάνες που 

έγιναν για λογαριασμό της ELSA Greece. 

 

Γενικοί Κανόνες 

3.3. Επιστροφές θα καταβάλλονται μόνο για δαπάνες που προέκυψαν μετά από 

προηγούμενη διαβούλευση με το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

3.4. Οι επιστροφές θα είναι δυνατόν να ζητούνται με έντυπο που παρέχεται από 

το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

3.5. Όλες οι δαπάνες για τις οποίες ζητείται αποζημίωση πρέπει να συνοδεύονται 

από παραστατικά ή αντίγραφα των αρχικών παραστατικών. 

3.6. Όλα τα παραστατικά που δεν είναι στα ελληνικά πρέπει να συνοδεύονται από 

συνοδευτική επιστολή που εξηγεί την έννοια των παραστατικών, εκτός αν 

είναι προφανές σε τι αφορά το παραστατικό. 

3.7. Όλα τα παραστατικά που είναι σε άλλο νόμισμα εκτός από Ευρώ πρέπει να 

συνοδεύονται από μετατροπή νομισμάτων στην οποία η ημερομηνία 
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μετατροπής είναι η ημερομηνία της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η 

συναλλαγματική ισοτιμία έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη χρονική στιγμή 

μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής, της ημερομηνίας της αρχικής αξίωσης 

και της ημερομηνίας πληρωμής, ο Ταμίας της ELSA Greece επιλέγει την 

ημερομηνία μετατροπής κατά την οποία η αξία του άλλου νομίσματος είναι 

πλησιέστερη, αλλά όχι μικρότερη από το ποσό που δαπανήθηκε σε άλλο 

νόμισμα. 

3.8. Οι επιστροφές πρέπει να απαιτούνται αρχικά εντός 12 μηνών από την 

ημερομηνία εξόδου.διαχείριση. 

3.9. Οι όροι των υποπαραγράφων 4.1. έως 4.6. είναι απαραίτητο να συντρέχουν 

προκειμένου να χορηγηθεί η χρηματική επιστροφή. Σε περίπτωση που 

κάποιος από τους παραπάνω όρους δεν συντρέχει και η αποζημίωση δεν 

υπερβαίνει  το ποσό των €100, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του 

Προέδρου και του Ταμία να αποφασίσουν ομοφώνως το αν και κατά ποιο 

ποσό θα χορηγηθεί επιστροφή. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα 

€100, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

παραπάνω ενέργεια. Καμία χρηματική επιστροφή δεν χορηγείται για έξοδα 

άνω των 500€ για τα οποία τα παραστατικά ελλείπουν. 

 

4. Ζημία που προκλήθηκε στην ELSA 

 
5. Ορισμός 

5.1. Στους κανονισμούς αυτούς ως ζημία θεωρούνται οι χρηματικές απώλειες της 

ELSA Greece που προκλήθηκαν άμεσα από δόλο ή βαρειά αμέλεια μέλους 

του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.2. Η βαρεία αμέλεια, σε αυτούς τους κανονισμούς, θα πρέπει να ερμηνεύεται 

ως έλλειψη επαρκών προφυλάξεων ενός μέσου επιμελούς ανθρώπου για την 

αποτροπή ζημιών που είναι προβλέψιμες για το συγκεκριμένο μέλος του 

Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.3. Για να εμπίπτουν σε αυτούς τους κανονισμούς, οι ζημίες πρέπει να είναι 

σαφώς μετρήσιμες και να σχετίζονται με ένα διακριτό γεγονός ή ενέργεια. 

5.4. Κατ’ αρχήν, οι ζημίες αυτού του τύπου πρέπει να αποκαθίστανται στην 

ELSA Greece. 

5.5. Αυτοί οι κανονισμοί δεν αποκλείουν τη δυνατότητα της ELSA Greece να 

επιδιώξει μεγαλύτερη αποζημίωση μέσω δικαστικών ενεργειών. 

 

6. Διαδικασία από το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο 
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6.1. Κάθε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να εισηγηθεί την ευθύνη για 

ζημία που προκλήθηκε από τον ίδιο ή από άλλο Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν το Εθνικό 

Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει βλάβη εμπίπτουσα στον ορισμό του 

άρθρου 1 ανωτέρω, με απλή πλειοψηφία, η ELSA αποζημιώνεται για τη 

ζημία. 

6.2. Αν μέλος του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνει την 

υποχρέωση από μια ψηφοφορία, ως περιγράφεται παραπάνω, να καταβάλει 

αποζημιώσεις στην ELSA Greece δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας, αυτός ή αυτή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή 

Οικονομικού Ελέγχου της ELSA Greece να γνωμοδοτήσουν επί της 

υπαγωγής της εν λόγω ζημίας στον ορισμό του άρθρου 1. Εάν η Επιτροπή 

συμφωνεί με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η ELSA Greece θα 

αποζημιωθεί για τη ζημία, σύμφωνα με το άρθρο 4 κατωτέρω. Εάν η 

Επιτροπή διαφωνεί με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας οφείλει να υποβάλλει 

τις σχετικές ενστάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο επαναλαμβάνει την διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τις 

συστάσεις της επιτροπής. Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να 

εμμείνει στη θέση του για ευθύνη μέλους του χρειάζεται σε αυτή την 

ψηφοφορία ειδική πλειοψηφία 5/7. Αν αυτή επιτευχθεί, το μέλος που 

θεωρείται υπεύθυνο υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση. 

 

7. Διαδικασία από την Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου 

7.1. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της ELSA Greece μπορεί να προτείνει 

στο Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο την ανάληψη ζημίας προκληθείσας στην 

ELSA Greece από μέλος Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.2. Εάν το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να το πράξει ή η Επιτροπή 

διαφωνεί με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα πρέπει να το αναφέρουν 

στην έκθεση ελέγχου. 

 

8. Διαδικασία Πληρωμών 

8.1. Μετά την απόφαση για την επιστροφή των ζημιών η οποία γίνεται σύμφωνα 

είτε με το άρθρο 2 είτε με το άρθρο 3, το μέλος του Εθνικού Διοικητικού 

Συμβουλίου που υποχρεούται να κάνει την πληρωμή θα συμφωνήσει σχετικά 

με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών με τον Ταμία της ELSA Greece. Αν 

ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της πληρωμής, αυτός/αυτή θα 
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συμφωνήσει για το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής με τον Πρόεδρο της 

ELSA Greece. 

 

 

9. Fees Εκδηλώσεων 
9.1. Μέγιστο fee συμμετοχής σε εκδηλώσεις S&C 

9.2. Το μέγιστο fee συμμετοχής για τους συμμετέχοντες στις  εκδηλώσεις του 

S&C χρεώνεται, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κεφαλαίου 

Οικονομικής Διαχείρισης του Βιβλίου Αποφάσεων της ELSA International. 

9.3. Το μέγιστο fee συμμετοχής θα πρέπει να υπολογίζεται και χρεώνονται ανά 

άτομο ανά διανυκτέρευση. 

9.4. Αυτό το fee συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

9.4.1. το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

9.4.2. το κοινωνικό πρόγραμμα 

9.4.3. κατάλυμα 

9.4.4. γεύματα 

9.4.5. το κόστος διαχείρισης. 

9.5. Κατά παρέκκλιση από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κεφαλαίου για την 

Οικονομική Διαχείριση του Βιβλίου Αποφάσεων, μη μέλη και μη φοιτητές 

μπορούν να χρεώνονται διαφορετικά fee συμμετοχής από την οργανωτική 

επιτροπή της εκδήλωσης. 

9.6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι εκδηλώσεις S&C δεν θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν τα study visits και τα νομικά σχολεία της ELSA. 

9.7. Μέγιστο κόστος συμμετοχής στα νομικά σχολεία της ELSA. 

9.8. Το μέγιστο fee συμμετοχής για ένα νομικό σχολείο της ELSA ανά 

συμμετέχοντα - η διάκριση μεταξύ ευνοημένων και μη ευνοημένων χωρών, 

όπως εκάστοτε αναφέρεται στο ICMDB, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη - είναι 

η ακόλουθη: 

9.9. Μη ευνοημένες χώρες: 

9.9.1.  350 € για το πρώτο επταήμερο του νομικού σχολείου της ELSA 

9.9.2.  50€ για κάθε επιπλέον ημέρα του επίσημου προγράμματος του 

αντίστοιχου νομικού σχολείου  

9.10. Ευνοημένες Χώρες: 

9.10.1. 315€ για το πρώτο επταήμερο του Νομικού Σχολείου ELSA 

9.10.2. 45€ για κάθε επιπλέον ημέρα του επίσημου προγράμματος του 

αντίστοιχου Νομικού Σχολείου της ELSA 
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9.11. Το μέγιστο fee συμμετοχής για τις ευνοημένες και μη ευνοημένες χώρες 

θα πρέπει να υπολογίζεται και να χρεώνεται για το σύνολο του Νομικού 

Σχολείου της ELSA. Δεν πρέπει να υπάρχει μικρότερη χρέωση για τους 

συμμετέχοντες που η παραμονή τους είναι μικρότερη από το πλήρες 

επίσημο πρόγραμμα. 

9.12. Αυτό το fee συμμετοχής περιλαμβάνει: 

9.12.1. το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

9.12.2. το κοινωνικό πρόγραμμα 

9.12.3. το πολιτιστικό πρόγραμμα (π.χ. αξιοθέατα) 

9.12.4. Κατάλυμα 

9.12.5. πρωινό για κάθε μέρα εκτός από την ημέρα της άφιξης 

9.12.6. γεύμα για κάθε ημέρα με εξαίρεση είτε την ημέρα της άφιξης ή την 

ημέρα της αναχώρησης 

9.12.7. δείπνο για κάθε μέρα εκτός από την ημέρα της αναχώρησης 

9.12.8. μεταφορά κατά τη διάρκεια του επίσημου προγράμματος του 

Νομικού Σχολείου της ELSA και 

9.12.9. διοικητικά έξοδα 

9.13. Οι μέγιστες επιπλέον χρεώσεις είναι: 

9.13.1. 50€ για Χορό Gala ή Gala υποδοχής 

9.13.2. 30€ για μεταφορά από/προς το αναμενόμενο σημείο άφιξης. 

9.14. Το ακριβές ποσό όλων των τελών δεν θα αλλάζει έπειτα από 28 ημέρες 

πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όπως αναφέρεται στο 

ημερολόγιο του Νομικού Σχολείου της ELSA. 

9.15. Διαφορετικά fee συμμετοχής μπορεί να χρεώνονται από την οργανωτική 

επιτροπή της εκδήλωσης για τα μη μέλη. 

 

10. Αποζημιώσεις 
10.1. Τα μέλη του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου της ELSA Greece 

δικαιούνται καταρχήν ολικής ή μερικής αποζημίωσης, προκειμένου να 

παραστούν στις συνεδριάσεις της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης της ELSA  

και στις εθνικές γενικές συνελεύσεις της ELSA Greece, όπως επίσης για να 

μετακινηθούν εντός της χώρας για τους σκοπούς της ELSA Greece. Μόνον 

η διάταξη αυτή δεν γεννά κανενός είδους αξίωση στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συζήτηση , κατόπιν αιτήματος του εν 

δυνάμει δικαιούχου, αποφασίζει με απλή πλειοψηφία αν θα χορηγήσει την 

αντίστοιχη αποζημίωση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

καθορίζει το ύψος αυτής. Για την απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο 
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λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον Γενικό Προϋπολογισμό της ELSA Greece και 

την παρούσα οικονομική κατάσταση του Σωματείου κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Ταμία. Σε περίπτωση ολικής απόρριψης του αιτήματος του 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η απόφαση θα πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης 

τέτοιας αποζημίωσης καταγράφεται στα πρακτικά. 

 

10.3. Και για αυτού του είδους τις αποζημιώσεις οφείλουν να ακολουθούνται οι 

όροι τoυ άρθρου 3. 

10.4. Η στέρηση της αντίστοιχης αποζημίωσης μπορεί επίσης να ληφθεί από 

την Εθνική Γενική Συνέλευση  κατόπιν πρότασης ενός Τοπικού Σωματείου 

και ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. 

10.5. Μετά την απόφαση για την αποζημίωση  κάθε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα συμφωνήσει για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών με τον 

Ταμία της ELSA Greece. 
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1.1 Επικοινωνία 
 

1.1. Παραγωγή Υλικού Marketing 

 

1.1.1 Η ELSA Greece και κάθε Τοπικό της Σωματείο  οφείλει να παραγάγει 
προωθητικό υλικό που αντανακλά μια θετική και επαγγελματική εικόνα, το οποίο 

απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα.  

 
1.1.2 Το είδος του προωθητικού υλικού που παράγεται θα πρέπει να επιλέγεται 
σε συνεργασία με το αντίστοιχο πρόσωπο στο Τομέα αρμοδιοτήτων του οποίου 
υπάγονται οι εκάστοτε δράσεις. 

 
1.1.3 Το λογότυπο της ELSA, ακολουθώντας τους κανόνες ομοιογένειας, πρέπει 
να εμφανίζεται σε όλα τα Προϊόντα Μάρκετινγκ. 

 
 

2.2. Ομοιομορφία 
 

Καθένας πρέπει να εκτιμά και να σέβεται το λογότυπο της ELSA. Για να εξασφαλιστεί 
αυτό, καθένας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ομοιογένειας, γιατί μόνο τότε το 
λογότυπο της ELSA θα είναι ισχυρό και αναγνωρίσιμο από μεγάλο κοινό. Εκτός από 
τους κανόνες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, όσο δεν επέρχεται σύγκρουση, 
το ELSA Identity Handbook παρέχει περαιτέρω, μη δεσμευτικές, κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την οπτική εικόνα της ELSA. 

 

 

2.2.1 Το λογότυπο της ELSA 

 

2.2.1.1 Το λογότυπο της ELSA θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με 
τρόπο, o οποίος είναι επωφελής για την ELSA. To λογότυπο δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τη θετική 
εικόνα της ELSA ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα μπορούσε να 
βλάψει τη φήμη της Ένωσης. Το λογότυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά τρόπο που θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με το καθεστώς 
πολιτικής ουδετερότητας της ELSA. 

 
2.2.1.2. Το λογότυπο της ELSA αποτελείται από δύο μέρη: το σχέδιο 
και τον υπότιτλο. Μόνο όταν το σχέδιο και ο υπότιτλος εμφανίζονται μαζί 
με τις σωστές αναλογίες και χρώματα, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως το 
λογότυπο της ELSA, εκτός αν ισχύει η ως άνω εξαίρεση 1.3.  
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2.2.1.3. Για ένα συγκεκριμένο λόγο, το λογότυπο μπορεί να εμφανίζεται 
χωρίς τον υπότιτλο, όταν είναι σχετικά μικρό. Σε αυτήν την περίπτωση, 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο 
υπότιτλο ή  οποιοδήποτε άλλο όνομα. 

  
2.2.1.3.1 Σχετικά μικρό σημαίνει ότι το πλάτος του σχεδιασμού 
είναι 30 χιλιοστά ή λιγότερο. Η εξαίρεση της παραγράφου 1.1.3 
δεν ισχύει για τις επαγγελματικές κάρτες, τα επιστολόχαρτα, τους 
φακέλους και τις ψηφιακές εκδόσεις.  

 
2.2.1.3.2 Οι ψηφιακές εκδόσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν 
περιορίζονται σε) ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
2.2.1.4. Για ένα συγκεκριμένο λόγο, οι διαστάσεις του λογοτύπου μπορεί να 
μεταβληθούν, αλλά ποτέ οι αναλογίες του. 

 
2.2.1.5. Ο υπότιτλος πρέπει να συντάσσεται με τη γραμματοσειρά ΕΒ Garamond. 
Ο υπότιτλος πρέπει να επικεντρώνεται απόλυτα κάτω από το σχέδιο με 
απόσταση ισοδύναμη με το πλάτος του γράμματος « L» στο σχέδιο, όπως 
αναφέρεται ως Χ. 

 
Το χρώμα του υποτίτλου πρέπει να είναι το ίδιο με το χρώμα του λογοτύπου. Ο 
υπότιτλος θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο στα αγγλικά.  

 
2.2.1.5.1. Αν υπάρχει νομική υποχρέωση να υπάρχει ο υπότιτλος στην 
εθνική γλώσσα, θα πρέπει να δοθεί δευτερεύουσα σημασία, όπως 
περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο 1.2.  

 
2.2.1.5.2 Ο μη-αγγλικός υπότιτλος θα πρέπει να επικεντρώνεται απόλυτα 
πάνω από το σχέδιο με την ίδια απόσταση, γραμματοσειρά, μέγεθος και 
χρώμα με τον αρχικό υπότιτλο.  

 
2.2.1.7. Όλα τα Εθνικά και Τοπικά Σωματεία πρέπει να χρησιμοποιούν το 
λογότυπο της  ELSA σε συνδυασμό με το όνομα του αντίστοιχου Σωματείου 
τους. 

 
2.2.1.7. Το όνομα του Εθνικού ή Τοπικού Σωματείου πρέπει να είναι γραμμένο 
με γραμματοσειρά ΕΒ Garamond. Το όνομα πρέπει να είναι του ίδιου μεγέθους, 
τύπου και χρώματος με τον υπότιτλο. Το όνομα πρέπει να γράφεται με κεφαλαία 
γράμματα. 
Η ονομασία πρέπει να επικεντρώνεται τέλεια υπό τον υπότιτλο με μία σταθερή 
απόσταση  Χ, όπως αναφέρεται υπό 1.5. Το όνομα θα πρέπει να εμφανίζεται 
μόνο στα Αγγλικά. 
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2.2.1.8. Το λογότυπο της ELSA όπως περιγράφεται και απεικονίζεται στην 
παράγραφο 1.2 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από την ELSA International. 
Η ELSA International μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλους να χρησιμοποιούν το 
λογότυπο της ELSA.  

 
2.2.1.9 Η γραπτή εκδοχή του ακρωνυμίου είναι: ELSA. 

  
Όταν χρησιμοποιείται με το όνομα του σωματείου, πρέπει να γράφεται όπως 
στα ακόλουθα παραδείγματα: ELSA International, ELSA Italy, ELSA Prague. 

  
2.2.1.10 Το λογότυπο μπορεί να εμφανίζεται μόνο με τα χρώματα που ρητά 
προβλέπονται στην εκάστοτε έκδοση του ICMDB. 

 
2.2.1.11 Κανένα επιπλέον εφέ, κινούμενο σχέδιο ή διακοσμήσεις δεν 
προστίθενται στο λογότυπο. 

 
 
3.1 Αρμοδιότητες της ELSA Greece 
 

3.1.1. Αρμοδιότητες των Τοπικών Σωματείων της ELSA Greece: 

 

● Εξασφάλιση της προστασίας του εμπορικού σήματος της ELSA.  
● Εφαρμογή των κανόνων ομοιομορφίας. 
●   Να βεβαιώνεται ότι οι παραβιάσεις των κανόνων της ομοιομορφίας, ιδίως των 

κανόνων σχετικά με το λογότυπο, διορθώνονται αμέσως και τα λάθη 
αφαιρούνται. 

●  Να συμβουλεύεται το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece σε 
περίπτωση αμφιβολίας. 

 

3.1.2. Αρμοδιότητες της ELSA Greece 

 

● Εξασφάλιση της προστασία του εμπορικού σήματος της ELSA.  
● Εφαρμογή των κανόνων ομοιομορφίας. 
● Να βεβαιώνεται ότι οι παραβιάσεις των κανόνων της ομοιομορφίας, ιδίως των 

κανόνων σχετικά με το λογότυπο, διορθώνονται αμέσως και τα λάθη 
αφαιρούνται. 

● Να συμβουλεύεται το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece σε 
περίπτωση αμφιβολίας. 

 

3.1.3. Αρμοδιότητες της ELSA Greece 

 

● Εξασφάλιση της προστασία του εμπορικού σήματος της ELSA. 
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● Εφαρμογή των κανόνων ομοιομορφίας. 
● Διασφάλιση ότι τα Τοπικά Σωματεία έχουν γνώση των κανόνων ομοιομορφίας. 
● Εποπτεία της ορθής εφαρμογής των κανόνων ομοιομορφίας και της επιβολής 

τους στα Σωματεία.  
● Διασφάλιση ότι όλες οι παραβιάσεις διορθώνονται αμέσως και τα λάθη 

αφαιρούνται.  
● Να συμβουλεύεται την ELSA International σε περίπτωση αμφιβολίας. 
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Αποφάσεις που αφορούν τις Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες 
(Α/Δ) 

 

 
Γενικές Πολιτικές του Τομέα Α/Δ 

Η πολιτική που αφορούν τις εργασίες του Τομέα Α/Δ 

Πολιτικές που αφορούν τους Εθνικούς Διαγωνισμούς Δίκης 

Γενικές Αρμοδιότητες του Τομέα Α/Δ 
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1. Γενικά 
 

1.1 Μία δράση του Τομέα Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων είναι μία δράση, 
μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες αποκτούν νομικές δεξιότητες και λαμβάνουν 
πρακτικής και (δια)δραστική γνώση μέσω της συμμετοχής τους σε 
ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς, αγώνες νομικής επιχειρηματολογίας, σε ομάδες 
νομικής έρευνας, μέσω αρθρογραφίας σε νομικά περιοδικά, συμμετοχής σε 
διαδραστικές επισκέψεις σε δικηγορικές εταιρείες και άλλους φορείς (Lawyers at 
Work), ή μέσω  οποιασδήποτε άλλης σχετικής δράσης.  

 

1.2 Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό ή δίπλωμα εκδίδεται ύστερα από μία 
δράση του Τομέα Α/Δ, το πιστοποιητικό ή δίπλωμα υπογράφεται από τον 
ομιλητή ή τον αντίστοιχο ακαδημαϊκό εταίρο, αν αυτό είναι εφικτό. 

 

 

2. Εθνικές και Διεθνείς Δράσεις 
 

2.1 Σε περίπτωση που ένα Τοπικό Σωματείο της ELSA Ελλάδος θέλει να 
οργανώσει μια δράση με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, το Τοπικό αυτό 
Σωματείο οφείλει να κοινοποιήσει τη βούλησή του για να διοργανώσει κάτι 
τέτοιο και να λάβει την άδεια που εκχωρείται από την ELSA International προς 
την  ELSA Greece, έτσι ώστε η ELSA Greece να μπορέσει ενδεχομένως να 
προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια. 

 

2.2 Σε περίπτωση που ένα Τοπικό Σωματείο της ELSA Greece επιθυμεί να 
διοργανώσει μια δράση εθνικής εμβέλειας, π.χ. μια δράση που απαιτεί τη 
συμμετοχή τουλάχιστον δύο Τοπικών Σωματείων της ELSA GREECE, το 
Τοπικό Σωματείο οφείλει να κοινοποιήσει τη θέλησή του στο αρμόδιο πρόσωπο 
του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου της ELSA Greece, προτού ξεκινήσει τον 
προγραμματισμό για τη διοργάνωση της δράσης αυτής. Για τη διοργάνωση μίας 
τέτοιας δράσης, η έγκριση του Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου της ELSA 
Greece είναι απαραίτητη. Η έγκριση αυτή παρέχεται μέσω απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του. Η ίδια ακριβώς 
υποχρέωση υπάρχει και στην περίπτωση, κατά την οποία συνεργάζονται 2 ή 
περισσότερα Τοπικά Σωματεία της ELSA Greece. Η ELSA Greece δικαιούται 
να συμμετέχει στις παραπάνω δράσεις, είτε ως συν-διοργανωτής ή ως εταίρος. 
Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή της αποβλέπει στην προσφορά επαρκούς 
βοήθειας,  πάσης φύσεως, προς τα Τοπικά Σωματεία. Σε περίπτωση συν - 
διοργάνωσης, η ELSA Greece διατηρεί την απόλυτη και αδιαμφισβήτητη 
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αρμοδιότητα σε θέματα που την επηρεάζουν άμεσα, καθώς και σε συγκεκριμένες 
πτυχές δράσης που έχει αναλάβει η ELSA Greece. 

  

 

Πολιτικές που αφορούν τις εργασίες του Τομέα Α/Δ 

 

1. Εργασίες Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (Α/Δ) 

 

1.1 Ακαδημαϊκοί Διαγωνισμοί  

1.1.1 Ένας ακαδημαϊκός διαγωνισμός είναι μια δράση  στην οποία οι φοιτητές 
Νομικής και οι νέοι δικηγόροι διαγωνίζονται μεταξύ τους, με στόχο την 
απόκτηση  εξειδικευμένων δεξιοτήτων, εμπειρίας και γνώσεων που απαιτούνται 
στο πλαίσιο του νομικού επαγγέλματος. 

 

1.1.2 Ο υπεύθυνος του Τομέα Α/Δ πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο ακαδημαϊκός 
διαγωνισμός έχει ένα νομικό θέμα, που άπτεται του πεδίου δράσης της Ένωσης, 
αναγνωρισμένη κριτική επιτροπή και ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων. 

 

1.1.3. Κατά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, η κριτική επιτροπή θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια συναφή με τις δεξιότητες των 
υποψηφίων.  

 

 

1.2 Ομάδα Νομικής Έρευνας   

 

1.2.1 Η ομάδα νομικής έρευνας (LRG) είναι μια ομάδα φοιτητών Νομικής  ή 
και νέων δικηγόρων, που διεξάγει έρευνα πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
νομικού ενδιαφέροντος, με στόχο να δημοσιεύσει τα πορίσματα των ερευνών 
της.  

 

1.2.2 Ο Αντιπρόεδρος του Τομέα Α/Δ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ομάδα 
νομικής έρευνας θα διαρθρωθεί βάσει ενός προσχεδίου, το οποίο θα  
περιλαμβάνει τους στόχους της, χρονοδιάγραμμα, τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την γραπτή έκθεση και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εργασίες των 
συμμετεχόντων και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

1.2.3 Ο Αντιπρόεδρος Α/Δ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ομάδα νομικής έρευνας 
διαθέτει  τα εξής: α) συντονιστή, κατά προτίμηση τον (Αντιπρόεδρο) του Τομέα 
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Α/Δ β) τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό συντονιστή, αρμόδιο για το Ακαδημαϊκό 
σκέλος γ) έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο, αρμόδιο για την ακαδημαϊκή επιμέλεια 
της τελικής έκθεσης και των πορισμάτων της έρευνας και δ) γλωσσικούς 
συντάκτες, εάν η έρευνα διεξάγεται σε μια ξένη γλώσσα. 

 

1.2.4 Η ομάδα νομικής έρευνας θα κάνει τα πορίσματά της προσβάσιμα στο 
κοινό με τη μορφή της τελικής έκθεσης. 

 

 

 

Πολιτικές που αφορούν Διαγωνισμούς Εικονικής Δίκης. 
 

1. Γενικά 

 

1.1 Μια Εικονική Δίκη είναι μια προσομοίωση ακροαματικής και δικαστικής 
διαδικασίας σε έναν συγκεκριμένο κλάδο του δικαίου και στοχεύει στη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης. 

 

1.2 Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκπροσωπήσουν, ενώπιον της ορισθείσας 
κριτικής επιτροπής  και τις δύο αντιτιθέμενες πλευρές, στηριζόμενοι σε μια 
υποθετική υπόθεση, που έχει συνταχθεί από τον εκάστοτε Ακαδημαϊκό 
Υπεύθυνο.  

1.3 Η Εικονική Δίκη απαρτίζεται από δύο στάδια: τη γραπτή διαδικασία, κατά 
την οποία και τα δύο μέρη  υποβάλλουν δικόγραφα και την ακροαματική 
διαδικασία, με μια σειρά αγορεύσεων ενώπιον ενός υποθετικού δικαστηρίου. 

1.4 Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης  διοργανώνεται από την ELSA 
Greece, με τη βοήθεια του Συλλόγου Δικηγόρων της ELSA Greece, από τη 
στιγμή που η τελευταία νόμιμα σχηματίζεται και εκπροσωπείται. Ο Εθνικός 
Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης θεωρείται ότι είναι μια εμβληματική δράση της 
ELSA Greece. Διοργανώνεται ετησίως και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο εκάστοτε 
ισχύων “Κανονισμός του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης”.  

1.5 Ένας Τοπικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα 
ως αυτοτελής δραστηριότητα . Μπορεί να οργανωθεί από το Τοπικό Σωματείο 
μόνο σε σχέση με μια άλλη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή σε περίπτωση που 
εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής σχέσης με ένα μέλος του ακαδημαϊκού 
προσωπικού της αντίστοιχης Νομικής Σχολής, που πραγματοποιήθηκε για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας του αντίστοιχου επιστημονικού Τομέα. Επιπλέον, 
είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν μόνο τα μέλη του αντίστοιχου Τοπικού 
Σωματείου και να προωθηθεί δημοσίως ο διαγωνισμός μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για συμμετοχή στον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης. Είναι 
επίσης υποχρεωτικό να γνωστοποιηθεί η πρόθεση διοργάνωσης του 
Διαγωνισμού στον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων της ELSA 
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Greece, ο οποίος θα  την εγκρίνει με απόφαση του Εθνικού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ένας διαφορετικός Τομέας δικαίου 
από εκείνους που προσομοιώνονται στον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης, 
και όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις πληρούνται, η ELSA Greece είναι 
υποχρεωμένη να εγκρίνει την οργάνωση και να βοηθήσει με οποιοδήποτε 
διαθέσιμο μέσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας. 

 

Γενικά Αρμοδιότητες στον Τομέα Α/Δ 

 

1. Αρμοδιότητες των Τοπικών Αντιπροέδρων του Τομέα Α/Δ. 

 

1.1 Υποβολή του Εντύπου Προδιαγραφής Έργων Α/Δ και του Εντύπου 
Αξιολόγησης Έργων Α/Δ στην ELSA International, όταν το Τοπικό Σωματείο 
διοργανώνει ένα διεθνές πρόγραμμα Α/Δ.  

1.2 Υποστήριξη και προώθηση των έργων Α/Δ που διοργανώνονται από την 
ELSA International. 

 

1.3 Καθήκοντα του Αντιπροέδρου (-ων) και του Ειδικού (-ων) Συνεργάτη (-ων) 
των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων ως προς τις δραστηριότητες που 
οργανώνονται από την ELSA Greece:  

 

1.3.1 Υποβολή ενός χρονοδιαγράμματος όλων των δράσεων του Τομέα 
Α/Δ του αντίστοιχου Τοπικού Σωματείου, ως ένα Ετήσιο Επιχειρησιακό 
Πλάνο, μέσα στην προθεσμία, που έχει τεθεί από τον Αντιπρόεδρο Α/Δ 
της ELSA Greece. 

 

1.3.2 Υποστήριξη και προώθηση όλων των Εμβληματικών Δράσεων της 
ELSA Greece και αποφυγή πράξεων ή παραλείψεων που μπορούν να τις 
κάνουν να εμφανίζονται ως αναξιόπιστες. 

 

 

2.  Αρμοδιότητες των Εθνικών Υπεύθυνων του Τομέα Α/Δ 

 

2.1 Υποβολή του Εντύπου Προδιαγραφής Έργων του Τομέα Α/Δ  και του 
Εντύπου Αξιολόγησης Έργων του Τομέα Α/Δ στην ELSA International, όταν 
η δράση Α/Δ διοργανώνεται από το Εθνικό Σωματείο.  

2.2 Υποστήριξη και προώθηση των project Α/Δ που διοργανώνονται από την 
ELSA International. 
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Αποφάσεις που αφορούν τον Τομέα Σεμιναρίων και Συνεδρίων 
(S & C) 

 

Πρότυπα και Ευθύνες 

Πρότυπα Ποιότητας για την S & C Εκδηλώσεις  
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Πρότυπα και Ευθύνες 
 

1. Γενικά 

 

1.1 Μία δράση S & C είναι μια δράση όπου οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις 
μέσω της παθητικής μάθησης από ένα σεμινάριο, ένα συνέδριο, μια διάλεξη, μια 
συζήτηση πάνελ, ένα νομικό σχολείο, ένα διαδικτυακό σεμινάριο, μια θεσμική 
επίσκεψη, μια επίσκεψη μελέτης ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. 

 

1.2.Έπειτα από τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, SELS, WELS, 
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ή διπλώματος τόσο για τους συμμετέχοντες 
όσο και για τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, αν υπάρχουν. Σε διαφορετική 
περίπτωση για οποιαδήποτε άλλη δράση του Τομέα επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια του/της Αντιπροέδρου του Τομέα η έκδοση πιστοποιητικού ή 
διπλώματος. Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό ή το δίπλωμα πρέπει να 
υπογράφεται από τον ομιλητή ή από τον Ακαδημαϊκό εταίρο αν είναι εφικτό, 
αλλά και από την/τον Πρόεδρο του Σωματείου ή την/τον Αντιπρόεδρο του 
Τομέα. 

 

 

2. Επιστημονικές Εκδηλώσεις 

 

2.1 Ορισμός 

 

2.1.1 Για να συμβάλει στη νομική εκπαίδευση των φοιτητών νομικής και των νέων 
δικηγόρων, η ELSA οργανώνει διάφορα είδη  επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι 
εκδηλώσεις αυτές μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους, όπως ορίζεται 
παρακάτω. 

 

● Σεμινάρια 

 

Ένα σεμινάριο είναι μία εκδήλωση, η οποία αποτελείται από πολλές διαλέξεις για ένα 
νομικό θέμα ή έναν Τομέα του δικαίου. Το θέμα συζητείται σε ολομέλεια. 
 
 

● Συνέδρια 
 
Τα Συνέδρια θεωρούνται ως επιστημονικές συναντήσεις παρά σεμινάρια. Ένα συνέδριο 
συνήθως χωρίζεται σε διαλέξεις και συζητήσεις σε panel με βάση επιμέρους θέματα στο 
κύριο θέμα. Ένα Συνέδριο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε τοπικό, εθνικό είτε 
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διεθνές επίπεδο. Το Συνέδριο πρέπει να στοχεύει σε κάποιο  αποτέλεσμα, να καταλήξει 
σε ορισμένα συμπεράσματα μέσω της εκδήλωσης. 

 

● Διαλέξεις 

 

Η διάλεξη είναι μια συζήτηση μέσα σε ένα συγκεκριμένο Τομέα του δικαίου που δίνεται 
από έναν επαγγελματία ομιλητή. Το θέμα συζητείται σε ολομέλεια. 

 

● Συζητήσεις Panel 

 

Μια συζήτηση Panel είναι μια εκδήλωση όπου δύο ή περισσότεροι εμπειρογνώμονες  
συζητούν θέματα ενός συγκεκριμένου νομικού περιεχομένου σε ένα ακροατήριο. 

 

● Νομικά Σχολεία της ELSA 

 

Το νομικό σχολείο είναι μια ετήσια δράση που διοργανώνεται σε στενή συνεργασία με 
ακαδημαϊκό ή θεσμικό εταίρο, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 7 ημέρες με τουλάχιστον 
20 ώρες επιστημονικό πρόγραμμα. 

 

● Διαδικτυακά Σεμινάρια 

 

Ένα διαδικτυακό σεμινάριο είναι μια παρουσίαση, διάλεξη, εργαστήριο ή σεμινάριο 
που μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης. 

 

3.Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits) 

 

3.1 Ορισμός 

 

3.1.1 Οι Επισκέψεις Μελέτης είναι ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
ανταλλαγές που διοργανώνονται από ένα Τοπικό ή Εθνικό Σωματείο της ELSA και 
τουλάχιστον μία άλλη ομάδα της ELSA, ALSA, DLSA ή ILSA.Επισκέψεις Μελέτης 
μπορεί να είναι: 

 

●  Μονομερείς, όταν μία ομάδα επισκέπτεται μια άλλη ομάδα.  
● Διμερείς, όταν δύο ομάδες επισκέπτονται η μία την άλλη με τη σειρά. 
●  Πολυμερείς, όταν πολλές ομάδες επισκέπτονται μία ομάδα.  
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3.2 Ελάχιστες Προδιαγραφές Ποιότητας 

 

3.2.1 Οι Επισκέψεις Μελέτης στοχεύουν στην αμοιβαία κατανόηση και την 
ανταλλαγή πολιτιστικών εμπειριών και συνδυάζονται με ένα ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα που παρέχει ανταλλαγή νομικών γνώσεων.  

 

3.2.2. Μια Επίσκεψη Μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 
συμμετέχοντες ανά ομάδα. Όταν πρόκειται για μια πολυμερή Επίσκεψη 
Μελέτης, ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σύνολο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
5. 

  

3.2.3 Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα πρέπει να έχει μέση διάρκεια τουλάχιστον 
τρεις ώρες την ημέρα. 

  

3.2.4 Η Συμφωνία για Επίσκεψη μελέτης συνάπτεται μεταξύ των μερών που 
συμμετέχουν στο σε αυτή. Η συμφωνία θα πρέπει να αποστέλλεται στην ELSA 
International. 

 

 

3.3 Ευθύνες για την ποιότητα 

 

3.3.1 Του Σωματείου Υποδοχής 

 

● Να οργανώσει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Επίσκεψης Μελέτης. 
● Να οργανώσει ένα πολιτιστικό και κοινωνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 

περιηγήσεις στα αξιοθέατα. 
●  Το Σωματείο Υποδοχής θα πρέπει να φροντίσει τη διαμονή και τη σίτιση για 

τους συμμετέχοντες και επίσης να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
(ειδικά τις θεωρήσεις, τις επιστολές πρόσκλησης και άλλα νομικά έγγραφα που 
απαιτούνται), εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.  

 

3.3.2 Ευθύνες του Επισκεπτόμενου Σωματείου 

 

● Να πληρώσει την προκαταβολή ή την καταβολή του τέλους διαμονής και κάθε 
άλλο αναγκαίο τέλος εκ των προτέρων. 

●  Να είναι ενεργό μέρος της Επίσκεψης Μελέτης, ειδικά κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού προγράμματος.  

● Να συνεργάζονται σε ό, τι απαιτείται από το Σωματείο Υποδοχής.  
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3.4 Study Visit Portal (SVP) 

 

3.4.1 Το Εθνικό Σωματείο συλλέγει τις πληροφορίες για τον Study Visit Portal (SVP) 
από τα Τοπικά Σωματεία και τις υποβάλλει στην ELSA International. Ο οδηγός 
επίσκεψης μελέτης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε 
Τοπικό Σωματείο: 

 

●  Μια σύντομη περιγραφή της ιστορίας και της θέσης του Σωματείου.  
● Πληροφορίες για το περιβάλλον και το κλίμα. 
●  Προτεινόμενες χρονικές περίοδοι για μια εκπαιδευτική επίσκεψη.  
● Μόνιμα στοιχεία επικοινωνίας.  

 

3.4.2 Η ELSA International πρέπει να συλλέγει και να συγκεντρώνει τις πληροφορίες 
που υποβάλλονται από τα Εθνικά Σωματεία για τον Study Visit Portal (SVP), και να 
διαθέσει το ολοκληρωμένο SVG, μέσω ενός online συστήματος, για όλα τα στελέχη 
του S & C. 

 

 

3.5 Ζημίες 

 

3.5.1 Το Σωματείο Υποδοχής μπορεί να ζητήσει χρηματική εγγύηση από το/α 
Σωματείο/ζ Επίσκεψης. Η χρηματική εγγύηση κι η χρήση της πρέπει να 
συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Εάν η συμφωνία Επίσκεψης μελέτης δεν έχει 
συναφθεί και  ανακύψει ζημία που προκύπτει:  

 

3.5.2 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης - κατάθεσης και την ασφάλιση, η εγγύηση:  

 

● δεν θα επιστραφεί πλήρως σε περίπτωση:  
● Ανάκλησης της επίσκεψης, αν η οργανωτική ομάδα έχει ήδη μια 

αποδεδειγμένη οικονομική ζημία. Η οργανωτική ομάδα καθορίζει την 
τελευταία ημερομηνία για  ακύρωση της επίσκεψης, χωρίς να απολέσουν 
την κατάθεση. 

● Ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, για παράδειγμα 
οικονομική ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα υλικών ζημιών ή τη χρήση 
του τηλεφώνου. 

● Η ομάδα επίσκεψης είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά της. 
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4. Θεσμικές Επισκέψεις 

 

4.1 Ορισμός 

 

4.1.1 Θεσμικές επισκέψεις είναι επισκέψεις σε κυβερνητικές ή μη - κυβερνητικές 
οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και άλλα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι 
η ίδια η επίσκεψη. 

 

4.1.2 Διεθνής θεσμικές επισκέψεις είναι επισκέψεις στην έδρα των διεθνών 
κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε δημόσιες διοικήσεις, 
ιδιωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 
τοπικά υποκαταστήματα των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται σε μια ξένη 
χώρα. 

 

4.1.3 Εθνικές Θεσμικές Επισκέψεις  είναι επισκέψεις σε κυβερνητικές ή μη-
κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα, 
πανεπιστήμια, άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τοπικών 
υποκαταστημάτων των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στη χώρα του 
οργανωτικού σωματείου. 

 

4.2 Ευθύνες για την ποιότητα  

 

4.2.1 των Οργανωτικών Ομάδων 

 

● Να ενημερώσουν την ELSA International και να ακολουθήσουν τη 
διαδικασία του Κανονισμού Θεσμικών Σχέσεων στο πλαίσιο των 
αποφάσεων που αφορούν την BEE. Να συμπληρώσουν  το Έντυπο 
προδιαγραφών της Εκδήλωσης. 

● Να συμπληρώσουν την Φόρμα Αξιολόγησης και να το στείλουν στο 
Εθνικό Σωματείο και στην ELSA International όχι αργότερα από τρεις 
εβδομάδες μετά την εκδήλωση.  

 

4.2.2 Ευθύνες για την ποιότητα των Εθνικών Σωματείων 

 

● Να διασφαλιστεί ότι τα Τοπικά Σωματεία ακολουθούν τη διαδικασία των 
κανονισμών Θεσμικών Σχέσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων που 
αφορούν την BEE. 

●  Να διασφαλιστεί ότι τα Τοπικά Σωματεία υποβάλλουν την προδιαγραφή 
εκδήλωσης  στην ELSA International. 

●  Να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές ομάδες  υποβάλουν το έντυπο 
αξιολόγησης το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την εκδήλωση.  
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5. Νομικά Σχολεία της ELSA  

 

5.1 Ορισμός 

 

5.1.1 Τα νομικά σχολεία της ELSA είναι διεθνείς εκδηλώσεις που πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις που ρυθμίζονται σε αυτή την ενότητα.  

 

 

5.2 Απαιτήσεις για τα Νομικά Σχολεία της  ELSA: 

 

5.2.1 Στόχος είναι να γίνονται ετησίως. 

 

5.2.2 Να είναι ανοιχτά για όλους και να διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. 

 

5.2.3 Να διαρκούν για τουλάχιστον 7 ημέρες. Οι 7 ημέρες υπολογίζονται χωρίς 
την ημέρα της άφιξης, αλλά συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης.  

 

5.2.4 Να περιλαμβάνει μόνο ένα επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό  
πρόγραμμα. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις που 
ακολουθούνται από εργαστήρια ή άλλες διαδραστικές δραστηριότητες που 
πληρούν τον ορισμό του άρθρου. 3.3 του καταστατικού της ELSA, που 
εμβαθύνουν και  τονίζουν τις διαφορετικές πτυχές της διάλεξης. Το 
κατ΄'ελάχιστο επιστημονικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει  υποχρεωτικό 
επιπλέον χρόνο για  αναθεώρηση των διαλέξεων και  προετοιμασία για τα 
επόμενα μαθήματα. 

 

5.2.5 Περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 ώρες επιστημονικού προγράμματος. Αν η 
διάρκεια του Νομικού Σχολείου της ELSA υπερβαίνει τις 7 ημέρες, το συνολικό 
επιστημονικό πρόγραμμα παρατείνεται από 4 ώρες για κάθε επιπλέον ημέρα. 

 

5.2.6 Οργανώνεται σε στενή συνεργασία με ακαδημαϊκό ή θεσμικό εταίρο. Ο 
εταίρος εποπτεύει και  εγγυάται την ποιότητα του επιστημονικού προγράμματος. 
Ακαδημαϊκός ή θεσμικός εταίρος πρέπει να είναι μία Νομική Σχολή, ένας 
δημόσιος οργανισμός,ένα δικηγορικό γραφείο ή οποιαδήποτε άλλη νομική 
οντότητα, η οποία έχει το δικαίωμα να παρέχει εκπαίδευση,  επαγγελματικές 
νομικές υπηρεσίες ή άλλως σχετικούς επαγγελματίες σε ένα συγκεκριμένο κλάδο 
του δικαίου.  

 

5.2.7 Να συμμορφώνεται με τον κύκλο των νομικών σχολείων της  ELSA. Η 
ELSA International μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις. 
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5.3 Σύστημα Νομικών Σχολείων της ELSA 

 

5.3.1 Διαχείριση 

 

● Το Σύστημα Νομικών Σχολείων της  ELSA αποτελείται από το σύνολο 
των επιμέρους  νομικών σχολείων ELSA που διοργανώνεται στο Δίκτυο 
ELSA.  

 

● Ένα Νομικό Σχολείο ELSA είναι ένα project που οργανώθηκε από την 
Οργανωτική Επιτροπή του Εθνικού ή Τοπικού Σωματείου της ELSA. 

 

●  H ELSA International είναι υπεύθυνη για το συνολικό συντονισμό του 
συστήματος Νομικών Σχολείων της ELSA. 

 

 

5.3.2 Κύκλοι Νομικών Σχολείων της ELSA 

 

● Ένα έτος νομικών σχολείων ELSA χωρίζεται στο χειμερινό και τον 
θερινό Κύκλο. Για να αντιστοιχεί στον καλοκαιρινό κύκλο, το Νομικό 
Σχολείο ELSA θα πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ της πρώτης εβδομάδας 
του Ιουλίου και της τρίτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Για να 
αντιστοιχεί  στο χειμερινό Κύκλο, η Νομικό Σχολείο ELSA θα πρέπει 
να λάβει χώρα μεταξύ της 10 ης Δεκεμβρίου και της 20ης  Μαρτίου. 

 

●  Ένας κύκλος νομικών σχολείων ELSA αποτελείται από επτά περιόδους 
που είναι: Προδιαγραφές, κατά την οποία τα νομικά σχολεία ELSA 
ανακοινώνονται  στην ELSA International και οι αντίστοιχες 
Οργανωτικές Επιτροπές της  παρέχουν βασικές πληροφορίες στην ELSA 
International μέσω ενός Εντύπου Προδιαγραφών της Εκδήλωσης.  

 

● Προετοιμασία, κατά την οποία συντονίζεται η ομάδα του Νομικού 
σχολείου ELSA με τους αρχηγούς των Οργανωτικών Επιτροπών για την 
εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ενημέρωση του Portal 
Νομικών Σχολείων ELSA.  

 

● Διαδικασία Αιτήσεων, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ της προκήρυξης 
και της προθεσμίας που ορίζεται από την ELSA International. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αιτήσεις για τα νομικά σχολεία ELSA  
συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
που λειτουργεί από την ELSA International.  
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● Επιλογή, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου η Οργανωτική Επιτροπή επιλέγει και 
ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες. Στο τέλος της επιλογής η 
Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί το νομικό σχολείο 
ELSA σε επιπλέον διάστημα αιτήσεων. 

 

● Επιπλέον Διάστημα Αιτήσεων, το οποίο λαμβάνει χώρα μεταξύ μίας 
επιπλέον προκήρυξης και μιας επιπλέον προθεσμίας που ορίζεται από την 
ELSA International. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αιτήσεις 
για νομικά σχολεία ELSA συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω μιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί από ELSA International. 

 

● Επιπλέον Επιλογή, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την πρόσθετη 
προθεσμία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Οργανωτική 
Επιτροπή επιλέγει και ενημερώνει τους συμμετέχοντες. 

 

● Εκδήλωση, κατά την οποία το νομικό σχολείο της ELSA λαμβάνει χώρα. 

 

● Αξιολόγηση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά το τέλος του νομικού σχολείου 
ELSA. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συμμετέχοντες 
υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το νομικό σχολείο ELSA 
στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή συμπληρώνει στη 
συνέχεια το Έντυπο αξιολόγησης που αποστέλλεται από ELSA 
International. 

 

● Το ημερολόγιο για κάθε κύκλο θα ανακοινώνεται στο Δίκτυο από την 
ELSA International το αργότερο μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου για τον 
καλοκαιρινό κύκλο και μέχρι τέλη Ιουλίου για το χειμερινό Κύκλο. 

 

● Ένας κύκλος νομικών σχολείων ELSA μπορεί να ακυρωθεί από την 
ELSA International αν υπάρχουν λιγότερα από 5 νομικά σχολεία  ELSA 
καθορισμένα για έναν κύκλο. 

 

 

5.4 Αρμοδιότητες της Οργανωτικής Επιτροπής: 

 

● Να ακολουθεί τις απαιτήσεις των νομικών σχολείων της ELSA. 

 

● Να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την ELSA 
International χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ιδιαίτερα σε ό, τι 
αφορά την από κοινού προώθηση. 
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● Να συμμορφώνεται με τoν Κύκλο νομικών σχολείων ELSA.  

 

● Να ακολουθήσει τα ανώτατα τέλη συμμετοχής που ρυθμίζονται στο 
τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του βιβλίου αποφάσεων. 

 

● Να δημοσιεύσει μια προκαταρκτική περιγραφή των επιμέρους θεμάτων, 
το αργότερο με την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. 

 

● Να δημοσιεύσει το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα τουλάχιστον 2 
μήνες πριν από την εκδήλωση. 

 

● Να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή, το αργότερο με 
την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.  

 

● Να εξασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες παραλήφθηκαν από το χώρο 
της άφιξης ή έχουν λάβει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να φτάσουν στον 
τόπο προορισμού.  

 

● Να παρέχουν σε όλους τους συμμετέχοντες ένα πακέτο υποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών εργασίας, του προγράμματος του 
Νομικού Σχολείου και πληροφορίες για την πόλη.  

 

● Να χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής μόνο στους συμμετέχοντες 
που παρακολουθούν τουλάχιστον το 85% του επιστημονικού 
προγράμματος. 

 

● Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απαίτηση αυτή δεν πληρείται, η 
Οργανωτική Επιτροπή είναι ελεύθερη να αποφασίσει εάν ή όχι την 
απουσία του συμμετέχοντα είναι δικαιολογημένη. 

 

5.5 Λοιπές Αρμοδιότητες Οργανωτικής Επιτροπής 

 

5.5.1 Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να αναλάβει άμεση δράση και να 
παράσχει την απαραίτητη βοήθεια σε θέματα που αφορούν την ιατρική 
φροντίδα. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος της ΟΕ στο νοσοκομείο 
ή σε άλλο ιατρικό ίδρυμα, σε περίπτωση παρουσίας ενός συμμετέχοντος σε ένα 
τέτοιο μέρος υπό την προϋπόθεση ότι ο αντίστοιχος συμμετέχων δεν επιβάλλει 
κάτι διαφορετικό. 
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5.5.2 Η ΟΕ οφείλει να παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Νομικού Σχολείου της ELSA, 
τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του τελευταίου. Οι 
πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια λεπτομερή περιγραφή 
του τόπου διαμονής και διεξαγωγής του Νομικού Σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένου του διαθέσιμου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Σε 
περίπτωση που προγραμματισθούν ειδικές εκδηλώσεις (π.χ. πεζοπορία, 
εκδρομή με πλοίο), κι αυτές θα συμπεριληφθούν στις πληροφορίες. 

 

5.5.3 Η ΟΕ είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν τους συμμετέχοντες 
και τους ομιλητές.  

 

 

5.5.4 Η ΟΕ οφείλει να παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες ένα καρτελάκι, το 
οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του συμμετέχοντα, τη διεύθυνση του 
καταλύματος, τον αριθμό τηλεφώνου του επικεφαλής της ΟΕ και τους αριθμούς 
τηλεφώνου των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της χώρας. 

 

5.6 Τοποθεσία και Γεύματα 

 

5.6.1 Τα δωμάτια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους έξι συμμετέχοντες. 

 

5.6.2 Τα δωμάτια δεν πρέπει να έχουν μικτό φύλο εκτός εάν οι εμπλεκόμενοι 
συμμετέχοντες συμφωνήσουν διαφορετικά. 

 

5.6.3 Στα δωμάτια θα πρέπει να διαμένουν μαζί  μόνο συμμετέχοντες από το 
Νομικό Σχολείο, εκτός εάν οι εμπλεκόμενοι συμμετέχοντες συμφωνήσουν 
διαφορετικά.  

 

5.6.4 Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία εγκατάσταση ντους και μία τουαλέτα 
για κάθε έξι συμμετέχοντες του Νομικού Σχολείου της ELSA . 

 

5.6.5 Η OC φροντίζει να υπάρχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στους χώρους διαμονής. 

 

5.6.6 Πρέπει να υπάρχει πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο 
(συμπεριλαμβανομένου του νερού) που παρέχεται στους συμμετέχοντες του 
Νομικού Σχολείου της ELSA.  

 

5.6.7 Τα γεύματα ποικίλλουν καθ' όλη τη διάρκεια του Νομικού Σχολείου της 
ELSA.  
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5.6.8 Πρέπει να παρέχονται εναλλακτικά γεύματα αναφορικά με τους 
περιορισμούς της διατροφής, τις αλλεργίες και τις προτιμήσεις του 
συγκεκριμένου συμμετέχοντα, όταν αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.  

 

5.6.9 Τα δωμάτια και τα μπάνια πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά 
κάθε δύο ημέρες. 

 

 

5.7 Μεταφορά 

 

5.7.1 Ο Οργανωτής θα αγοράσει εκ των προτέρων τα εισιτήρια για τους 
συμμετέχοντες όταν χρησιμοποιούνται δημόσιες μεταφορές στη Νομικό 
Σχολείο της ELSA, αν είναι δυνατόν.  

 

5.7.2 Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται για κάθε εφικτό μέσο 
μεταφοράς από τα σημεία άφιξης και αναχώρησης (όπως αεροδρόμια ή 
σιδηροδρομικούς σταθμούς) στον τόπο διεξαγωγής του Νομικού Σχολείου της 
ELSA καθώς και εκτιμώμενες τιμές και πιθανές εκπτώσεις. 

 

5.7.3 Κατά τη διάρκεια του Νομικού Σχολείου της ELSA θα πρέπει να υπάρχει 
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της Ο.Ε όταν χρησιμοποιεί δημόσιες ή ιδιωτικές 
μεταφορές παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια στους συμμετέχοντες. Η 
διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους συμμετέχοντες που έχουν καθυστερήσει στην 
παρεχόμενη μεταφορά ή για όσους έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμά τους στην 
παρουσία μέλους της ΟΕ. 

 

5.8 Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα 

 

5.8.1 Κάθε διαθέσιμο (-α) πρόγραμμα (-τα) διαλέξεων και υλικό (-α) διανέμεται 
στους συμμετέχοντες τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την εκδήλωση.  

 

5.8.2 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι ομιλητές με διάφορες ακαδημαϊκές 
γνώσεις.  

 

5.8.3 Η OΕ οφείλει να δημοσιεύσει το πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα 
τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την εκδήλωση.  

 

5.8.4 Εάν ζητηθεί από τον ομιλητή για την παρουσίασή του, η ΟΕ θα πρέπει να 
φροντίσει έχει στη διάθεσή ο ομιλητής όλα τα υλικά που κρίνει απαραίτητα για 
την παρουσίασή του, όπως πίνακα, χαρτοφύλακες, βιντεοπροβολέα.  
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5.8.5 Η ΟΕ οφείλει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο στο χώρο της διάλεξης.  

 

5.8.6 Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της ΟΕ κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού προγράμματος στη διάθεση των ομιλητών και των 
συμμετεχόντων. 

 

 

5.9 Κοινωνικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

 

5.9.1 Η ΟΕ πρέπει να παρέχει ένα ποικίλο κοινωνικό και πολιτιστικό 
πρόγραμμα κάθε ημέρα του επίσημου προγράμματος, με στόχο να δοθεί στους 
συμμετέχοντες η ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καθώς και τον 
πολιτισμό της χώρας.  

 

5.9.2 Η ΟΕ οφείλει να ξεναγήσει τους συμμετέχοντες του Νομικού Σχολείου 
της ELSA στα αξιοθέατα της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής που 
διοργανώνεται το τελευταίο 

 

5.9.3 Πρέπει να είναι υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της ΟΕ ανά 10 
συμμετέχοντες στο επίσημο κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας 
την απαραίτητη βοήθεια στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Νομικού 
Σχολείου της ELSA.  

 

5.9.4 Η Ο.Ε πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι χώροι του κοινωνικού προγράμματος 
συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας της βιομηχανίας. 

 

 

6 Διεθνή Συνέδρια 

 

6.1 Ορισμός 

 

6.1.1 Διεθνή Συνέδρια της ELSA είναι διεθνείς εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
από την Οργανωτική Επιτροπή μιας ή περισσότερων Σωματείων ELSA που 
πληρούν τις απαιτήσεις που ρυθμίζονται σε αυτή την ενότητα. Τα Διεθνή 
Συνέδρια της ELSA. μπορούν να οριστούν με διεθνή χαρακτήρα, με επίκεντρο 
την επιστημονική πτυχή του δικαίου και την πρόθεση να έχει ένα κοινό που 
αποτελείται κατά κύριο λόγο από διεθνείς συμμετέχοντες. 
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6.2 Απαιτήσεις 

 

6.2.1 Διεξάγονται στα αγγλικά. 

 

6.2.2 Διαρκούν  τουλάχιστον 2 ημέρες. Οι 2 ημέρες υπολογίζονται εκτός της 
ημέρας άφιξης αλλά περιλαμβάνουν την ημέρα αναχώρησης. 

 

6.2.3 Περιλαμβάνουν επιστημονικό και κοινωνικό πρόγραμμα. 

  

6.2.4 Να οργανωθούν σε στενή συνεργασία με έναν ακαδημαϊκό ή θεσμικό 
εταίρο. Ο εταίρος επιβλέπει και εγγυάται την ποιότητα του επιστημονικού 
προγράμματος. 

 

6.2.5 Περιλαμβάνονται τουλάχιστον 10 ώρες επιστημονικού προγράμματος. 
Εάν η διάρκεια του Συνεδρίου υπερβαίνει τις 2 ημέρες, το συνολικό 
επιστημονικό πρόγραμμα παρατείνεται κατά 5 ώρες ανά επιπλέον ημέρα. 

 

6.3 Αρμοδιότητες Οργανωτικής Επιτροπής 

 

6.3.1. Να ακολουθήσει τους κανονισμούς σχετικά με τα Διεθνή Συνέδρια 

 

6.3.2 Να συμπληρώσει το έντυπο προδιαγραφής του Συνεδρίου τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από την εκδήλωση. 

 

6.3.3 Να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία του 
portfolio του αντίστοιχου Διεθνούς Συνεδρίου της ELSA στην ιστοσελίδα της 
ELSA International για τα Διεθνή Συνέδρια  τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχετικό έντυπο προδιαγραφής ως την αρχή 
της περιόδου υποβολής αιτήσεων για την αντίστοιχη δράση. 

 

6.3.4 Να συμμορφωθεί με τα μέγιστα τέλη συμμετοχής που ρυθμίζονται στο 
τμήμα δημοσιονομικής διαχείρισης του Βιβλίου Αποφάσεων του ICM· 

 

6.3.5 Να δημοσιεύσει ένα αρχικής μορφής ακαδημαϊκό πρόγραμμα του 
Διεθνούς Συνεδρίου της ELSA, όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της 
περιόδου υποβολής αιτήσεων, 

 

6.3.6 Να δημοσιεύσει το πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν από την εκδήλωση, 
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6.3.7 Να διανείμει όλο το απαραίτητο υλικό για τα επιστημονικά προγράμματα 
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την εκδήλωση, 

 

6.3.8 Nα παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες ένα πακέτο καλωσορίσματος 
το οποίο να περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου της ELSA. 

 

6.3.9 Nα χορηγήσει στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό συμμετοχής μετά το 
πέρας του ακαδημαϊκού προγράμματος του Συνεδρίου.  

 

6.3.10 Να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης το αργότερο ένα μήνα μετά το 
συμβάν. 

 

 

7. Πρότυπα Ποιότητας 

 

7.1 Τα Διεθνή Συνέδρια της ELSA πρέπει να συμμορφωθούν με τα παρακάτω: 

 

7.1.1 Γενικά 

 

7.1.2 Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν 
συμμετέχοντες και ομιλητές. 

 

7.1.3 Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες ένα 
καρτελάκι συμμετοχής, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του 
συμμετέχοντα, τη διεύθυνση του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης και τον 
αριθμό τηλεφώνου του επικεφαλής της ΟΕ. 

 

7.1.4 Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι χώροι όπου διεξάγεται το 
πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου της ELSA συμμορφώνονται με τα σχετικά 
πρότυπα ασφαλείας της βιομηχανίας. 

 

7.2 Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα 

 

7.2.1 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι ομιλητές με διαφορετικό ακαδημαϊκό 
και επαγγελματικό υπόβαθρο. 

 

7.2.2 Τουλάχιστον το ένα τρίτο των ομιλητών πρέπει να είναι από το εξωτερικό, 
όπου  είτε βασίζονται είτε έχουν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία σε χώρα 
διαφορετική από τη χώρα όπου διεξάγεται το Διεθνές Συνέδριο της ELSA. 
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7.2.3 Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφαλίζει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα για τον 
ομιλητή υλικά όπως χαρτοπίνακα, χαρτιά με χαρτοφύλακες, βιντεοπροβολέας. 

 

7.2.4 Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφαλίζει ότι υπάρχει δωρεάν ασύρματη  

πρόσβαση στο διαδίκτυο στο χώρο του Συνεδρίου. 

 

7.2.5 Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού προγράμματος πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και να βρίσκονται στη 
διάθεση των ομιλητών και των συμμετεχόντων. 

 

7.3 Κοινωνικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

 

7.3.1 Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει το κοινωνικό και πολιτιστικό 
πρόγραμμα με στόχο τη διευκόλυνση της δικτύωσης  στη διάρκεια του επίσημου 
προγράμματος του Συνεδρίου. 

 

7.3.2 Στην περίπτωση διοργάνωσης Gala Ball, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση 
για την Οργανωτική Επιτροπή να οργανώσει ένα πρόσθετο κοινωνικό 
πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν παρευρίσκονται στο Gala 
Ball. 

 

7.3.3 Κατά τη διάρκεια του κοινωνικού και πολιτιστικού προγράμματος πρέπει 
να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, παρέχοντας 
την απαραίτητη βοήθεια στους συμμετέχοντες. 

 

7.3.4 Στην περίπτωση διοργάνωσης Gala Ball, τα τρόφιμα και τα ποτά πρέπει 
να πληρούν τους διατροφικούς περιορισμούς των συμμετεχόντων και να 
αντιστοιχούν στην τιμή του Gala Ball  

 

7.4 Γεύματα 

 

7.4.1 Πρέπει να παρέχονται εναλλακτικά γεύματα αναφορικά με τους 
διατροφικούς περιορισμούς, τις αλλεργίες και τις προτιμήσεις του 
συγκεκριμένου συμμετέχοντα όπως αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.  

 

7.4.2 Το μεσημεριανό γεύμα παρέχεται για κάθε ημέρα του επίσημου 
προγράμματος του Διεθνούς Συνεδρίου της ELSA, εξαιρουμένης της ημέρας 
άφιξης ή της ημέρας αναχώρησης.  

 

7.4.3 Πρέπει να παρέχεται ένα διάλειμμα για καφέ κατά τη διάρκεια κάθε 
ημέρας του ακαδημαϊκού προγράμματος της εκδήλωσης. 
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7.4.4 Το νερό, ο καφές, το τσάι και τα σνακ θα συμπεριλαμβάνονται στο 
διάλειμμα για καφέ. 

 

7.4.5 Πρέπει να διανέμεται νερό στους ομιλητές του Διεθνούς Συνεδρίου. 

 

 

 

Πρότυπα Ποιότητας για S & C Εκδηλώσεις 

 
1. Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα 

 

1.1.Το αρχικό σχέδιο του ακαδημαϊκού προγράμματος θα δημοσιεύεται το αργότερο 
μαζί με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εκδήλωση: και το τελικό 
σχέδιο θα πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την εκδήλωση. Αυτό 
δεν ισχύει για τις επισκέψεις μελέτης και τις Θεσμικές επισκέψεις. 
 

2. Ειδοποίηση 

 

2.1 Η οργανωτική επιτροπή επιβεβαιώνει στους αιτούντες πως η αίτηση τους έχει ληφθεί 
σωστά.  

 

2.2 Μετά τη διαδικασία επιλογής, η οποία λήγει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 
εκδήλωση, η οργανωτική ομάδα ενημερώνει όλους τους αιτούντες εάν η αίτησή τους 
έχει γίνει αποδεκτή ή όχι. 
 

3. Πολιτικές Αιτήσεων 
 
3.1 Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με βάση  αντικειμενικά κριτήρια, που έχουν ορισθεί 
από την οργανωτική ομάδα, και, κατά περίπτωση, από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο. 
Όλοι οι υποψήφιοι της εκδήλωσης S & C πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα 
που αποδεικνύουν όλα τα ακαδημαϊκά προσόντα που αναφέρονται στην αίτησή τους. 
Τα έγγραφα πρέπει να παρέχονται στην οργανωτική ομάδα, κατόπιν αιτήματος. 

 

 3.2 Εάν ο αιτών παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες κατά την αίτηση του, η 
οργανωτική ομάδα έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση. Αν έχει ήδη επιλεγεί, η 
οργανωτική ομάδα μπορεί να  αναστείλει τη συμμετοχή του. 
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4. Πολιτικές Επικοινωνίας 

 

4.1 Έντυπα Προδιαγραφών Εκδηλώσεων  

 

4.1.1 Κάθε διεθνής εκδήλωση, κάθε IFP και κάθε εκδήλωση σχετιζόμενη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του ΕΙ 
καθορίζεται στο Έντυπο Προδιαγραφών Εκδήλωσης (ΕΠΕ).  

 

4.1.2 Κάθε οργανωτική ομάδα θα στείλει το ΕΠΕ στην  ELSA International 
τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την εκδήλωση.  

 
5. Πολιτικές Αξιολόγησης 

 
5.1 Κάθε οργανωτική  ομάδα  εκδήλωσης S & C πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της 
εκδήλωσης: 

 

● Να αξιολογήσει την εκδήλωση S & C με τους συμμετέχοντες και τους εταίρους 
που συμμετέχουν στην εκδήλωση.  

● Το Έντυπο Αξιολόγησης Συμμετοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
●  Υποβολή του εντύπου  Αξιολόγησης Εκδήλωσης  στην ELSA International για 

εκδηλώσεις IFP, ELSA Day εκδηλώσεις και νομικά σχολεία  ELSA. 
●  Υποβολή εντύπων αξιολόγησης για όλες τις άλλες εκδηλώσεις κατόπιν 

αιτήματος της ELSA International. 
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Αποφάσεις που αφορούν το Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
Φοιτητών (STEP) 

 
 

Ορισμός 

Διαδικασία STEP 

Ημερολόγιο  

Πρακτική Άσκηση 

Ειδικοί Κανονισμοί 

Ευθύνες STEP 
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Ορισμός 
 

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ασκούμενων Φοιτητών (STEP) είναι ένας από τους 
βασικούς τομείς δραστηριότητας της ELSA που παρέχει νομική πρακτική άσκηση σε 
φοιτητές της Νομικής και τους νέους. 

 

Διαδικασία  
 

1.1 Δομή STEP  / Διαχείριση 

 

1.1 Η ELSA International είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του STEP. Εθνικά 
και Τοπικά Σωματεία παρέχουν υποστήριξη στην ELSA International στην 
διαδικασία STEP. 

 

 

2. Κύκλοι STEP 

 

2.1 Το έτος STEP χωρίζεται σε δύο κύκλους. Οι Κύκλοι STEP αποτελούνται 
από πέντε ενότητες που ονομάζονται  Εύρεση Εργασίας,  Εύρεση Φοιτητών, 
Αντιστοίχιση, Υποδοχή και Αξιολόγηση. Ένας κύκλος STEP περιέχει 
Προθεσμία για Κυνήγι Εργασίας, μια ημερομηνία για την έναρξη των περιόδων 
πρακτικής άσκησης, μια εξωτερική προθεσμία  Εύρεσης Φοιτητών, μια 
εσωτερική προθεσμία εύρεσης Φοιτητών, μια προθεσμία για  το ταίριασμα των  
αποτελεσμάτων και μία προθεσμία για την  επιλογή. Οι ημερομηνίες για κάθε 
κύκλου θα ανακοινωθούν στο δίκτυο της ELSA International μέσα στην πρώτη 
εβδομάδα της θητείας τους.  

 

3. Ορισμοί 

 

3.1. Εύρεση Εργασίας 

 

3.1.1 Εύρεση εργασίας είναι η περίοδος της απόκτησης των θέσεων 
πρακτικής άσκησης από την ELSA International, το Εθνικό και τα 
Τοπικά Σωματεία.  
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3.2 Λανσάρισμα των θέσεων πρακτικής άσκησης 

 

3.2.1 Δημοσίευση πρακτικής άσκησης STEP σε μία διαδικτυακή 
πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να παρέχεται από την ELSA 
International. 

 

3.3 Εύρεση Φοιτητών 

 

3.3.1 Εύρεση Φοιτητών είναι η περίοδος που αναφέρεται στην απόκτηση 
των υποψηφίων για τις θέσεις πρακτικής άσκησης. Η αίτηση υποβάλλεται 
σε επεξεργασία μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχεται από 
την ELSA International. 

 

3.4 Εξωτερική Προθεσμία Εύρεσης Φοιτητών 

 

3.4.1 Ο όρος Εξωτερική Προθεσμία Εύρεσης Φοιτητών αφορά την 
προθεσμία για την υποβολή όλων των αιτήσεων των φοιτητών. 

 

3.5 Εσωτερική Προθεσμία Εύρεσης Φοιτητών 

 

3.5.1 Ο όρος Εσωτερική Προθεσμία Εύρεσης Φοιτητών περιγράφει την 
εσωτερική διοικητική προθεσμία. Μέσα στην προθεσμία αυτή οι Εθνικοί 
και Τοπικοί Υπεύθυνοι εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας για τις 
αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του αντίστοιχου Εθνικού ή Τοπικού 
Σωματείου. 

 

 

3.6 Υποδοχή 

 

3.7.1 Η Υποδοχή περιγράφει την περίοδο κατά την οποία η ομάδα υποδοχής 
προετοιμάζεται για τη φιλοξενία και κυρίως φιλοξενεί τον ασκούμενο. 

 

3.7 Αξιολόγηση 

 

3.7.1 Αξιολόγηση του προγράμματος STEP από τον ασκούμενο και από τον 
πάροχο πρακτικής άσκησης. 
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Ημερολόγιο STEP 
 

4.1 Πρώτος κύκλος 

 

4.1.1 Η προθεσμία για την Εύρεση Εργασίας λήγει τον Οκτώβριο ή το 
Νοέμβριο.  

 

4.1.2 Η προθεσμία Εύρεσης Φοιτητών  λήγει πριν από τις 24 Δεκεμβρίου. 

 

4.2 Δεύτερος κύκλος 

 

4.2.1 Η Προθεσμία για την Εύρεση Εργασίας λήγει τον Μάρτιο ή τον  Απρίλιο.  

 

4.2.2 Η Προθεσμία Εύρεσης Φοιτητών λήγει τον Απρίλιο ή τον Μάιο. 

 

4.2.3 Η Προθεσμία Εύρεσης Εργασίας δεν πρέπει να τοποθετείται μεταξύ 14 
ημερών πριν και 7 ημερών μετά από τη συνάντηση του διεθνούς συμβουλίου. 

 

 

Πρακτική Άσκηση  
 

5.1 Γενικοί Κανονισμοί 

 

5.2 Τοποθέτηση 

 

5.2.1 Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Τομέα 
σχετιζόμενο με το δίκαιο. 

 

5.2.2 Η πρακτική άσκηση έχει ελάχιστη διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών και 
μέγιστη διάρκεια δύο ετών. Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει μόλις 
έντεκα εβδομάδες μετά τη λήξη της εξωτερικής προθεσμίας άσκησης φοιτητών. 

 

5.3 Έκδοση πρακτικής άσκησης 

 

5.3.1 Οι πάροχοι πρακτικής άσκησης μπορούν  να προκηρύξουν μια πρακτική 
άσκηση μόνο συμπληρώνοντας το Έντυπο Προδιαγραφών Πρακτικής άσκησης 
που παρέχεται από την ELSA International. Η ELSA International έχει το 
δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Έντυπο Προδιαγραφών Πρακτικής 
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Άσκησης ή να κάνει μια ξεχωριστή συμφωνία με το φορέα παροχής πρακτικής 
άσκησης σύμφωνα με την ενότητα Διαδικασία STEP  του Βιβλίου αποφάσεων. 
Σε αυτή την περίπτωση η ELSA International: 

 
● Ενημερώνει τα Εθνικά Σωματεία για τις τροποποιήσεις στη Φόρμα 

προδιαγραφών Πρακτικής άσκησης  ή για τη  χωριστή συμφωνία. 
 

● Διαβιβάζει τις πληροφορίες στα Εθνικά Σωματεία πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

● Θέτει στη διάθεση των Εθνικών Σωματείων το σχέδιο των τροποποιήσεων ή την 
ξεχωριστή συμφωνία. 

 

5.4 Διεθνής Χαρακτήρας 

 

5.4.1 Οι πρακτικές ασκήσεις STEP είναι διεθνείς. Δεν επιτρέπεται να υποβάλει 
αίτηση για πρακτική άσκηση στη χώρα με την οποία ο αιτών έχει ουσιώδη 
σύνδεσμο . Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που 
παρέχονται από την ELSA International.  

 

5.4.2 Οι φοιτητές ανταλλαγής ή διεθνείς μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στη χώρα όπου κάνουν την ανταλλαγή τους ή τις 
μεταπτυχιακές τους σπουδές. 

 

 

Ειδικοί Κανονισμοί  

 

6.1 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 

6.1.1 Η πρακτική άσκηση κατηγοριοποιείται ανάλογα με το απαιτούμενο 
μορφωτικό τους επίπεδο. Το μορφωτικό επίπεδο είναι προπτυχιακό, πτυχιακό 
και μεταπτυχιακό.  

 

6.1.2 Ο πάροχος άσκησης αναφέρει το Επίπεδο Εκπαίδευσης στο έντυπο 
προδιαγραφών πρακτικής άσκησης. 

 

6.2 Απλήρωτη Πρακτική Άσκηση 

 

6.2.1 Παρά το 2.1 e. η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι απλήρωτη αν το Εθνικό 
ή Τοπικό Σωματείο ή ο αντίστοιχος πάροχος πρακτικής άσκησης παρέχει στον 
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εκπαιδευόμενο διαμονή και, αν είναι δυνατόν  τροφή, ή αν το Εθνικό ή Τοπικό 
Σωματείο παρέχουν οι ίδιοι αποζημίωση. 

 

6.2.2 Παρά το 2.1 e. η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι απλήρωτη και αν ο 
πάροχος πρακτικής άσκησης που εκδίδει την πρακτική άσκηση απασχολεί 
κυρίως  εθελοντές για να φτάσει τους στόχους του ή απαγορεύεται να πληρώσει 
τον εκπαιδευόμενο από το νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Εθνικό ή Τοπικό 
Σωματείο θα προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν χρήματα για κατάλληλες 
αποζημιώσεις ή / και διαμονή.  

 

6.2.3 Παρά το 2.1 e. η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι μη αμειβόμενη κατά 
τη διακριτική ευχέρεια της ELSA International αν το όφελος για τα μέλη της 
ELSA αντισταθμίζει την έλλειψη πληρωμής.  

 

6.2.4 Η ELSA International πρέπει να παρέχει μια γενική εικόνα σχετικά με 
όλες τις μη αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης δεκτές υπό τις εξαιρέσεις των 
2,2 β ii και iii στα Εθνικά Σωματεία μέσα σε τέσσερις (4) εβδομάδες μετά τη 
λήξη της Προθεσμίας εύρεσης εργασίας  κάθε κύκλου, δίνοντας με αυτόν τον 
τρόπο τους λόγους για τους οποίους συντρέχουν  για κάθε μία από αυτές τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης οι ορισζόμενες απαιτήσεις. 

 

6.3 Πρακτική Άσκηση εντός Θεσμικών Οργάνων  

 

6.3.1 Τα ιδρύματα είναι διεθνείς κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί οργανισμοί ή 
φορείς αυτών. 

 

6.3.2 Η Πρακτική άσκηση εντός των θεσμικών οργάνων θεωρείται πάντα ως 
διεθνή, ανεξάρτητα από το ποιος την εφαρμόζει.  

 

6.3.3 Η Πρακτική άσκηση σε πολιτικές ομάδες, π.χ., πολιτικά κόμματα δεν 
γίνεται δεκτή.  

 

6.4 Αναζήτηση Πρακτικής Άσκησης 

 

6.4.1 Κάθε Σωματείο, είτε σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να αναζητήσει 
θέσεις πρακτικής άσκησης μόνο στη χώρα του ή την περιφέρειά του. Σε αντίθετη 
περίπτωση, απαιτείται η συναίνεση του Εθνικού ή Τοπικού Σωματείου της 
χώρας στο οποία βρίσκεται η πρακτική άσκηση.  

 

6.4.2 Η ELSA International μπορεί να αναζητήσει πρακτική άσκηση ή να έχει 
εξωτερικές επαφές σύμφωνα με τους κανονισμούς του τμήματος BEE του 
Βιβλίου Αποφάσεων. 
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Διαδικασία Αιτήσεων  
 

7.1 Εφαρμογή 

 

7.1.1 Μόνο τα μέλη της ELSA μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το STEP.  

 

7.1.2 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση STEP 
μόνο χρησιμοποιώντας τα Έντυπα Αιτήσεων Φοιτητών που παρέχονται από την 
ELSA International. Η ELSA International λαμβάνει όλες τις αιτήσεις μέσω 
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχεται από την ELSA International. Η 
αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει 
να παρέχει τα απαραίτητα διπλώματα, πιστοποιητικά, συστάσεις καθηγητών ή 
παρόμοια έγκυρα έγγραφα κατόπιν αιτήσεως για την επαλήθευση των προσόντων 
που δήλωσε μέσα στις Αιτήσεις Φοιτητών. Κατ 'εξαίρεση του προηγούμενου 
εδαφίου, ο αιτών μπορεί να αναφέρει το επίπεδο της Νομικής του δεξιότητας, 
τις γλωσσικές του δεξιότητες και το εκπαιδευτικό του επίπεδο που θα έχει 
αποκτήσει από τη στιγμή της διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης. 

 

7.1.3 Η Υποβολή αιτήσεων και τη συμμετοχή στην STEP είναι δωρεάν.  

 

7.1.4 Τα Τοπικά Σωματεία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της εγκυρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στο Έντυπο αίτησης φοιτητή, καθώς και την 
ιδιότητα του μέλους.  

 

7.1.5 Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για αντιστοίχιση με πρακτική άσκηση, όταν 
υποβάλλεται αίτηση.  

 

7.1.6 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αριθμό τριών 
πρακτικών ασκήσεων ανά κύκλο. 

 

 

7.2 Αντιστοίχιση  

 

7.2.1 Οι αντιστοιχισμένες αιτήσεις θα ανακοινωθούν στα Εθνικό Σωματείο μέσα 
σε ορισμένο χρόνο που καθορίζεται  από την ELSA International. Οι 
αντιστοιχισμένες αιτήσεις διαβιβάζονται στα Τοπικά Σωματεία Φιλοξενίας από 
το αντίστοιχο Εθνικό Σωματείο. 

 

7.2.2 Κατά τη διαδικασία Αντιστοίχισης η ELSA International λαμβάνει υπόψη 
τα ακόλουθα:  
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7.2.3 Νομικές και γλωσσικές δεξιότητες, και το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

7.2.4 Kακώς υποβληθείσα αίτηση θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη διαδικασία. 
Ένα βιογραφικό σημείωμα ή μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να 
θεωρείται κακώς συνταχθείσα αν η μορφή, η δομή, η γραμματική,η πολιτική 
ορθότητα, η ευγένεια, το περιεχόμενο των πληροφοριών, το στυλ ή το μήκος 
δεν ανταποκρίνονται στα συνήθη πρότυπα. 

 

7.2.5 Αν υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός αιτήσεων για πρακτική άσκηση ή 
αν   υπάρχουν μόνο αιτήσεις , οι οποίες δεν θα μπορούσαν να συνδυαστούν, οι 
καλύτερες αιτήσεις μεταξύ αυτών θα πρέπει ακόμα να διαβιβαστούν στον 
πάροχο πρακτικής άσκησης με ένα σχόλιο που να εξηγεί τις περιστάσεις.  

7.2.6 Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή από τον αιτούντα με τον πάροχο πρακτικής  
άσκησης πριν από την επιλογή ή πριν ο πάροχος πρακτικής άσκησης έρθει σε 
επαφή μαζί του. Ο κατάλογος των αντιστοιχισμένων αιτούντων για κάθε άσκηση 
εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας του παρόχου άσκησης του.Η ELSA 
International αποστέλλει ασφαλή σύνδεση σε αυτό το περιβάλλον στο 
αντίστοιχο Εθνικό Σωματείο. 7.2.7 Το Εθνικό Σωματείο προωθεί τον σύνδεσμο 
στην αντίστοιχη ομάδα υποδοχής ή στον πάροχο πρακτικής άσκησης άμεσα. 

 

 

7.3 Επιλογή 

 

7.3.1 Ο πάροχος άσκησης επιλέγει τον εκπαιδευόμενο εντός της προθεσμίας των 
αποτελεσμάτων επιλογής που παρέχεται από την ELSA International.  

 

7.3.2 Ο πάροχος άσκησης ενημερώνει το Σωματείο φιλοξενίας  σχετικά με τα 
αποτελέσματα της επιλογής. Το Σωματείο Φιλοξενίας  διαβιβάζει αμέσως τις 
πληροφορίες αυτές στην ELSA International και στο υπεύθυνο Εθνικό 
Σωματείο. 

 

7.3.3 Ο πάροχος άσκησης ενημερώνει το Σωματείο Φιλοξενίας  σχετικά με τα 
αποτελέσματα της επιλογής τουλάχιστον πέντε εβδομάδες πριν από την έναρξη 
της πρακτικής άσκησης. Αν αυτό το χρονικό πλαίσιο δεν έχει τηρηθεί ο 
εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να αναβάλει την έναρξη της πρακτικής 
άσκησης για ένα χρονικό διάστημα, ισοδύναμο με εκείνο της καθυστέρησης του 
παρόχου άσκησης του. 
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Ειδικοί Κανονισμοί 
 

8.1 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη μιας εξωτερικής οργάνωσης μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση STEP μόνο σύμφωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της 
ELSA International και του εξωτερικού οργανισμού. Η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων, η ποσόστωση για αιτήσεις από μη μέλη ELSA και όλες τις άλλες 
προϋποθέσεις καθορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση. Η 
ποσόστωση αιτήσεων από χώρες μη-μέλη της ELSA καθορίζεται με τρόπο που δεν θα 
βλάψει τα συμφέροντα των μελών της ELSA που κάνουν αίτηση για το STEP. 

 

 

Ευθύνες STEP 
 

9.1 Το Εθνικό και τα Τοπικά Σωματεία της ELSA Greece θα προωθήσουν όλες τις 
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης αναζητώντας παράλληλα και νέες.  

 

9.2 Εθνικό Σωματείο ELSA Greece 

 

9.2.1 Η ELSA Greece παρέχει όλα τα αναγκαία για κατάρτιση και 
πληροφόρηση σχετικά με το STEP στις τοπικές ομάδες.  

 

9.2.2 Την τελευταία εβδομάδα της πρακτικής άσκησης, η ELSA Greece 
υποβάλλει το έντυπο αξιολόγησης και το Έντυπο Αξιολόγησης πρακτικής 
άσκησης στο Σωματείο Φιλοξενίας και  του υπενθυμίζει  να την ολοκληρώσει με 
τον πάροχο πρακτικής άσκησης και τον ασκούμενο εντός τεσσάρων εβδομάδων 
από το τέλος της πρακτικής άσκησης. 

  

9.2.3 Όταν η ELSA Greece λειτουργεί ως Σωματείο φιλοξενίας όπως ορίζεται 
στο τμήμα Ευθύνες STEP / Τοπικά Σωματεία/ 3.1. μέρος της Βιβλίου 
Αποφάσεων, έχει ευθύνες σε σχέση με το φορέα παροχής πρακτικής άσκησης, 
όπως ορίζεται σύμφωνα με το  παραπάνω μέρος. 

 

 

9.3 Τοπικά Σωματεία 

 

9.3.1 Οι ομάδες αποστολής και υποδοχής θα εξηγήσουν στους αιτούντες το 
ρόλο τους ως εκπρόσωποι της ELSA. 
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9.4 Σωματείο Φιλοξενίας 

 

9.4.1 Ως Σωματείο Φιλοξενίας νοείται ένα Τοπικό Σωματείο της ELSA Greece 
το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της σχετικής πρακτικής άσκησης. 
Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 
● Το Σωματείο Φιλοξενίας εξασφαλίζει ότι τα Έντυπα Προδιαγραφών Πρακτικής 

Άσκησης έχουν συμπληρωθεί σωστά, δηλαδή ότι αντιπροσωπεύει επαρκώς τις 
ευθύνες του εκπαιδευόμενου και ως εκ τούτου το Σωματείο Φιλοξενίας επικουρεί 
τον πάροχο πρακτικής άσκησης, κατόπιν αιτήματός του, για να συμπληρωθεί το 
έντυπο προδιαγραφών πρακτικής άσκησης. Το Σωματείο Φιλοξενίας 
εξασφαλίζει ότι ο πάροχος άσκησης υπογράφει το Έντυπο Προδιαγραφών 
Πρακτικής Άσκησης. 
 

● Το Σωματείο Φιλοξενίας παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη για τον πάροχο 
πρακτικής άσκησης , π.χ. θα πρέπει να διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τον 
πάροχο άσκησης για να τον πληροφορεί σχετικά με οποιεσδήποτε νέες 
ενημερώσεις στη διαδικασία. 
 

● Το Σωματείο Φιλοξενίας διαβιβάζει τις συμβάσεις που παρέχονται από την 
ELSA International. Ωστόσο, επιτρέπεται να μεταφράσει το έγγραφο στην 
αντίστοιχη γλώσσα της. Το Σωματείο Φιλοξενίας θα πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται να αλλάξει ή να προσθέσει σημεία στην παράγραφο λόγω νομικών 
αναγκών.  
 

● Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στους παρόχους πρακτικής άσκησης 
μετά από αίτησή τους από το Σωματείο Φιλοξενίας είναι σε συμμόρφωση με 
την Πολιτική Απορρήτου της ELSA  International και της Παροχής 
Προστασίας Δεδομένων του βιβλίου αποφάσεων.  
 

● Το Σωματείο Φιλοξενίας θα εξασφαλίσει ότι ο πάροχος της πρακτικής άσκησης 
θα λάβει τον ασφαλή σύνδεσμο με τη διασύνδεση του παροχέα της πρακτικής 
άσκησης με τον κατάλογο προσυμφωνημένων υποψηφίων που παρέχονται από 
την ELSA International. 
 

● Το Σωματείο Φιλοξενίας πρέπει να παρέχει στον επιλεγμένο εκπαιδευόμενο  την 
κατάλληλη προετοιμασία πριν και την κατάλληλη υποδοχή και υποστήριξη καθ 
'όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επαρκής προετοιμασία συνίσταται 
στην παροχή στον εκπαιδευόμενο, σε ένα ελάχιστο, τα ακόλουθα: 
 

■ πληροφορίες σχετικά με τη χώρα υποδοχής και την πόλη 
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■ γενικές πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο πρακτικής άσκησης 
 

■ τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας υποδοχής και του παρόχου 
πρακτικής άσκησης 

 
■ συμβουλές και βοήθεια στην αίτηση για τα απαραίτητα έγγραφα 

και νομικά έγγραφα (βίζα, άδεια εργασίας και διαμονής, 
ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις) 

 
■ βοήθεια στην εξεύρεση κατάλληλου καταλύματος σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου και τις οικονομικές του 
δυνατότητες. 
 

■ Το Σωματείο Φιλοξενίας παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις 
δυνατότητες για την πολιτιστική μάθηση και τη συμμετοχή στην 
κοινότητα π.χ. δίνοντας πρόσβαση σε τοπικές ELSA-εκδηλώσεις, 
διοργανώνοντας εκδηλώσεων κοινωνικοποίησης, με τη συμμετοχή 
του/της στην καθημερινή ELSA-εργασία. 
 

■ Το Σωματείο Φιλοξενίας εξασφαλίζει την πρόσβαση ή 
τουλάχιστον συνδρομή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  
 

■ Το Σωματείο Φιλοξενίας αξιολογεί περιοδικά το διάστημα 
πρακτικής άσκησης με τον εκπαιδευόμενο και τον πάρονο 
πρακτικής άσκησης. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, το 
Σωματείο  Φιλοξενίας  παρέχει στον πάροχο πρακτικής άσκησης 
το Έντυπο Αξιολόγησης και στον εκπαιδευόμενου το Έντυπο 
Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης. 
 

■ Το Σωματείο Φιλοξενίας ενημερώνει την ELSA International και 
τους αιτούντες σχετικά με την ακύρωση της άσκησης αμέσως μετά 
την κοινοποίηση από τον πάροχο της πρακτικής άσκησης. 

 

 

9.5 Σωματείο Αποστολής 

 

9.5.1 Ως Σωματείο Αποστολής νοείται ένα Τοπικό Σωματείο της ELSA Greece 
ή το Εθνικό Σωματείο στο οποίο ανήκει ο επιλεγμένος εκπαιδευόμενος.  

 

9.5.2 Το Σωματείο Αποστολής εξασφαλίζει με καθαρή συνείδηση ότι οι 
πληροφορίες που συμπληρώνονται από τον αιτούντα είναι σωστές και πλήρεις.  

 



Βιβλίο Αποφάσεων Εθνικών Γενικών Συνελεύσεων ELSA Greece 
National Council Decision Book ELSA Greece 

76. 
 

9.5.3 Το Σωματείο Αποστολής θα υπενθυμίσει στον εκπαιδευόμενο να φροντίζει 
τα  απαραίτητα και έγκυρα έγγραφα για την πρακτική άσκηση (αυτά 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, Βίζα, άδεια παραμονής και 
εργασίας, έγκυρο διαβατήριο, ασφάλειες και ούτω καθεξής). 

  

9.5.4 Το Σωματείο Αποστολής ενημερώνει αμέσως ELSA International αν ο 
αιτών πρέπει να ακυρώσει την αίτησή του/της. 

 

 

 

 

 

 
 


