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1.1.Στρατηγικός Σχεδιασμός   

ELSA GREECE 

Στρατηγικοί Στόχοι 
2019-2022 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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 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. 

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 
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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 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). 
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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. 

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. 
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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. 

1.2.3.4.4 Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2021-2022 

 

1.2.3.5 ΥποΤομέας: International Conferences. Η ELSA Greece θα 
πρέπει: 

1.2.3.5.1. 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. 

1.2.3.5.2. Να επικεντρωθεί σε θέματα Δικαίου και Τεχνολογίας, Ναυτικού 
Δικαίου, αλλά και της Αρχής του Δικαίου. 

1.2.3.5.3. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2019-2020 
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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 Στόχων Βιώσιμης 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. 

1.2.4.2.5. Να προβάλλει τον κάθε Στόχο για ένα έτος. 

1.2.4.2.6. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης: 2020-2022 

1.2.4.2.7. Η ELSA Greece θέτει προς εφαρμογή  για το χρονικό διάστημα 2020-
2021 τον Στόχο 13 Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο "Δράση για το Κλίμα". Οι 
δράσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον Συγκεκριμένο Στόχο θα 
καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece 2020-2021 και τον 
Αρμόδιο Coordinator. 

 

1.2.4.3. ΥποΤομέας: Συνεργασίες με Φορείς και Ιδρύματα που προάγουν 
την Κοινωνική Ευαισθητοποίηση  

H ELSA Greece θα πρέπει: 
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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). 

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 
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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. 
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Ένας δίκαιος κόσμος, με σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την 

πολιτισμική διαφορετικότητα. 


