
Σελίδα 1 από 8 

 

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργείας  

Επιτροπής Νεολαίας  

Κρητικού Συλλόγου Μονάχου και περιχώρων 

 

Οργανωτική δομή 

 

1. Λειτουργία σκοπός  και  ορισμός Επιτροπής Κρητικής νεολαίας 

 

 

1.1. Η Επιτροπή της νεολαίας του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου στηρίζεται  

από το ΔΣ του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου, οικονομικά και οργανωτικά και  

δεν λειτουργεί αυτόνομα αλλά πάντα σε συνεργασία με το ΔΣ του Κρητικού  

Συλλόγου Μονάχου και περιχώρων και είναι αναπόσπαστο τμήμα του Κρητικού 

Συλλόγου Μονάχου και περιχώρων. 

 

Συνδετικός κρίκος μεταξύ ΔΣ και Επιτροπής είναι ο υπεύθυνος και μέλος του ΔΣ

 για θέματα νεολαίας.  

Ο οποίος μπορεί να συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση / συνάντηση της επιτροπής 

νεολαίας  με δικαίωμα λόγου (όταν είναι  μέλος της νεολαίας και με δικαίωμα  

ψήφου) και χωρίς πρόσκληση ή σε περίπτωση κολλήματος  

αυτού να συμμετέχει άλλο μέλος του ΔΣ του συλλόγου  

με τα ίδια δικαιώματα όπως αυτά του υπευθύνου νεολαίας ΔΣ. 

 

1.2. Σκοπός της επιτροπής νεολαίας είναι: 

 

Η προβολή της Κρήτης, της Ελλάδας και της πολιτιστική μας κληρονομιάς 

 

Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία του Μονάχου και την  

Γερμανική κοινωνία γενικότερα  

 

Συνεργασίες με νεολαίες άλλων συλλόγων ή νεολαίες άλλων φορέων 

 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες δραστηριότητες προωθούν τους 

παραπάνω σκοπούς. 
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Οργάνωση εκδηλώσεων  και δραστηριοτήτων που δεν έρχονται σε αντίθεση η σε

ρήξη ή σε αντιπαράθεση με  εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του  

κρητικού συλλόγου Μονάχου. 

 

1.3. Η επιτροπή νεολαίας ή το προεδρείο αυτής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει:  

 

με  οποιονδήποτε τρόπο σε πολιτικά κόμματα  

 

ή  

 

σε δραστηριότητες πολιτικών φορέων ή κομμάτων με την ιδιότητα μέλους της  

επιτροπής ή με την ιδιότητα μέλους του προεδρείου της επιτροπής νεολαίας του 

Κρητικού συλλόγου Μονάχου. 

 

Για την συμμετοχή μέλους της επιτροπής νεολαίας ή του προεδρείου αυτής σε 

πολιτικές ημερίδες για θέματα νεολαίας (εκπροσωπώντας τον Κρητικό Σύλλογο  

Μονάχου ή την Επιτροπή Νεολαίας Μονάχου)  απαιτείται η προηγούμενη   

έγκριση του ΔΣ του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου. 

 

1.4. Κρητική νεολαία ή μέλη της Κρητικής νεολαίας του Κρητικού Συλλόγου  

Μονάχου και περιχώρων θεωρούνται νέοι και νέες από 15 έως 32  

ετών. 

 

Η συμμετοχή και δράση στην νεολαία του συλλόγου δεν έχει ως προϋπόθεση  

την συμμετοχή του ατόμου ως μέλος στον Κρητικό σύλλογο Μονάχου. 

 

Στην Επιτροπή της νεολαίας  του συλλόγου συμμετέχουν και μπορούν να είναι  

μέλη αυτής, ανεξαρτήτως καταγωγής, όλοι οι νέοι και νέες που ο ένας εκ των  

γονέων έχει καταγωγή από Κρήτη, από Ελλάδα ή από κράτος μέλος της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ε.Ε.   

 

1.5. Ο/η Γραμματέας της επιτροπής κρατεί κατάλογο με τα στοιχεία των μελών  

της επιτροπής. Ο συγκεκριμένος κατάλογος μετά από κάθε ανανέωσή του  

μεταφέρεται άμεσα, από τον/την Γραμματέα της Επιτροπής  στον/στην   

Γραμματέα του ΔΣ του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου. 

 

Η Επιτροπή νεολαίας του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου εδρεύει πάντα εκεί που  

εδρεύει και ο Κρητικός Σύλλογος Μονάχου. Το σύμβολο της Επιτροπής Νεολαίας

είναι το ίδιο με το σύμβολο του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου.  
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2. Δομή της Επιτροπής Κρητικής νεολαίας 

 

2.1. Η επιτροπή της νεολαίας του συλλόγου απαρτίζεται από τα μέλη της  

επιτροπής όπως αυτά ορίζονται  παραπάνω, σημείο 1.4. 

 

Η δράση της επιτροπής, πάντα σε συντονισμό με το ΔΣ του συλλόγου,  

ορίζεται και διαμορφώνεται τελικώς, από το προεδρείο της επιτροπής που  

αποτελείται  από: 

 

1. Τον / την Πρόεδρο - Συντονιστή της επιτροπής 

2. Τον / την  Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή Συντονιστή της επιτροπής 

3. Τον / την Γραμματέα της επιτροπής 

4. Τον / την Ταμία της επιτροπής 

 

Πρόεδρος - Συντονιστής της επιτροπής μπορεί να είναι μόνο  

άτομο του οποίου ένας εκ των γονέων έχει καταγωγή  

από Κρήτη. 

 

2.2. θέματα προς συζήτηση στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορεί να  

καταθέσει α.) μέλος της επιτροπής β.) μέλος του ΔΣ του Κρητικού συλλόγου ή  

γ.) μέλος του προεδρείου της επιτροπής νεολαίας.  

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της επιτροπής  

αποφασίζονται τελικώς από το προεδρείο της επιτροπής. 

 

Τις συνεδριάσεις της επιτροπής διευθύνει ο/η Πρόεδρος- Συντονιστής της  

επιτροπής.  

Σε περίπτωση κολλήματος αυτού ο/η Αντιπρόεδρος - Αναπληρωτής Συντονιστής  

 

Για τις συνεδριάσεις της επιτροπής κρατούνται πρακτικά από τον/την 

Γραμματέα της επιτροπής στα οποία πρακτικά αναφέρονται θέματα και  

αποφάσεις της συνεδρίασης. 

 

Οι αποφάσεις της επιτροπής - στις συνεδριάσεις της επιτροπής - λαμβάνονται  

πλειοψηφικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του-της  Προέδρου -  

Συντονιστή της επιτροπής μετράει διπλή. 

 

Για την λήψη απόφασης στις συνεδριάσεις της επιτροπής απαιτείται:  
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α.) να είναι παρών το 1/5 των μελών της Επιτροπής με παρών τρία άτομα του 

προεδρείου της επιτροπής  

ή 

β.) το 1/10 των μελών της επιτροπής με παρών όλα τα μέλη του προεδρείου τη

ς επιτροπής. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας λήψεις  σημαντικών αποφάσεων για σοβαρά θέματα, 

την απόφαση μπορεί να λάβει το ΔΣ του Κρητικού συλλόγου αφότου τα  

συγκεκριμένα θέματα τεθούν υπόψιν του ΔΣ από τον/την Πρόεδρο - Συντονιστή 

της επιτροπής και  συζητηθούν σε συνεδρίαση του ΔΣ παρουσία του/της  

Προέδρου - Συντονιστή της επιτροπής ή σε περίπτωση  

κολλήματος αυτού του/της Αντιπροέδρου - Αναπληρωτή Συντονιστή.  

 

Το ΔΣ του Κρητικού συλλόγου μπορεί να αναλάβει και διαιτησία αφού κάτι τέτοιο

 του ζητηθεί από τον/την Πρόεδρο - Συντονιστή της επιτροπής. 

 

2.3. Όλες οι αποφάσεις της επιτροπής θα πρέπει να μεταφέρονται γραπτώς  

(δια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλ. διεύθυνση του Κρητικού  

Συλλόγου με cc / κοινοποίηση  προς τον Γραμματέα του ΔΣ του Κρητικού  

συλλόγου) και στο ΔΣ του Κρητικού συλλόγου σε κάθε περίπτωση 5 εργάσιμες  

ημέρες μετά την λήψη των αποφάσεων.  

 

Απόφαση της επιτροπής ή οποία θεωρείται από το ΔΣ του συλλόγου αντίθετη με

 την θετική προβολή του Κρητικού συλλόγου ή με το έργο του Κρητικού  

συλλόγου  ή όποια άλλη απόφαση   της επιτροπής, μπορεί:  

 

α. να ανασταλεί προσωρινά από το ΔΣ του συλλόγου, χωρίς ακρόαση, σε  

περίπτωση βλάβης του Κρητικού Συλλόγου (σε αυτή την περίπτωση  

ενημερώνεται άμεσα από το ΔΣ του Κρητικού συλλόγου ο/η Πρόεδρος –  

Συντονιστής της επιτροπής)  

 

ή 

 

β. να  ακυρωθεί εντελώς, με απόφαση του ΔΣ του κρητικού συλλόγου, μόνο  

κατόπιν ακροάσεως του/της  Προέδρου - Συντονιστή της επιτροπής νεολαίας  

από το ΔΣ του Κρητικού συλλόγου, η οποία ακρόαση υποχρεούται  

να διεξαχθεί το αργότερο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη διαφωνία.  

 

Σε περίπτωση κολλήματος διεξαγωγής ακροάσεως  - (και μετά από ορισμό δύο  
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διαφορετικών άκαρπων ημερομηνιών  εντός  συνόλου 20 εργάσιμων ημερών   

για συνάντηση / ακρόαση) - με ευθύνη του ΔΣ του Κρητικού συλλόγου,  ισχύει η

 απόφαση της επιτροπής και σε περίπτωση κολλήματος διεξαγωγής - (μέσα  

στον ίδιο χρόνο) - με ευθύνη της επιτροπής, ισχύει η απόφαση του ΔΣ του  

Κρητικού συλλόγου. 

Οι ημερομηνίες συνάντησης / διεξαγωγής  ακρόασης ορίζονται μόνο από το ΔΣ 

 του Κρητικού συλλόγου. 

 

2.4. Ο Ταμίας της επιτροπής νεολαίας καταθέτει μια φορά για κάθε  

ημερολογιακό έτος προϋπολογισμό, στο ΔΣ του Κρητικού συλλόγου, για κάλυψη 

εξόδων της επιτροπής και για δραστηριότητες της επιτροπής. 

Το ΔΣ του κρητικού συλλόγου μέσα σε 15 εργάσιμες, αφότου του αποσταλεί ο  

προϋπολογισμός της επιτροπής, συνεδριάζει και αποφασίζει σχετικά.  

Την απόφασή του το ΔΣ την μεταφέρει άμεσα στον/στην Πρόεδρο -  Συντονιστή 

ή στον Ταμία της επιτροπής. 

 

Έλεγχο των οικονομικών της επιτροπής, διεξάγει ο Ταμίας του ΔΣ του συλλόγου 

μαζί με τον Ταμία της επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος 

και σε κάθε περίπτωση 14 ημέρες πριν από την εκλογική συνέλευση του  

Κρητικού συλλόγου, οπότε κλείνει και το Ταμείο της επιτροπής  

 

3. Εκλογές ανάδειξης προεδρείου επιτροπής νεολαίας 

 

3.1. Οι εκλογές ανάδειξης προεδρείου της επιτροπής  νεολαίας διεξάγονται 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό του κρητικού συλλόγου και με την ίδια

 διαδικασία που ισχύει σύμφωνα με το καταστατικό του Κρητικού συλλόγου για  

την ανάδειξη νέου ΔΣ του συλλόγου.  

 

Συγκεκριμένα: 

 

Όλα τα μέλη της επιτροπής ενημερώνονται, με ευθύνη του απερχόμενου  

προεδρείου της επιτροπής νεολαίας, γραπτώς (αρκεί και με  

ηλ. Ταχυδρομείο) για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της εκλογικής  

διαδικασίας, τουλάχιστον 10 εργάσιμες πριν από την διαδικασία. 

 

Με ευθύνη του απερχόμενου προεδρείου της επιτροπής νεολαίας ενημερώνεται  

και καλείται (αποστολή πρόσκλησης προς τον Γραμματέα του ΔΣ με ηλ.  

Ταχυδρομείο) να παρίσταται στην εκλογική διαδικασία και ένα μέλος του ΔΣ του 

Κρητικού συλλόγου.   
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Κατά την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας ακολουθούνται τα παρακάτω: 

 

α. εκλογή προεδρείου εκλογικής συνέλευσης (Πρόεδρος και Γραμματέας) 

β. έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου προεδρείου (παρουσίαση από τον / την  

Πρόεδρο – συντονιστή της επιτροπής). Προτάσεις των μελών για το μέλλον. 

γ. οικονομικός απολογισμός (παρουσίαση από τον / την Ταμία  

της επιτροπής) – Απαλλαγή του απερχόμενου προεδρείου  

δ. κατάθεση υποψηφιοτήτων  για το νέο προεδρείο και εκλογή εφορευτικής  

επιτροπής (τουλάχιστον δύο μέλη στην εφορευτική επιτροπή τα οποία δεν  

μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Προεδρείου)   

ε. εκλογική διαδικασία (τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική

 σειρά επάνω στο ψηφοδέλτιο). Ψήφους από έναν έως τέσσερις σε κάθε  

ψηφοδέλτιο, όλα τα άλλα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.    

στ. επικύρωση των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή. Λήξη της  

διαδικασίας  

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας μεταφέρονται άμεσα στο 

ΔΣ του Κρητικού Συλλόγου  

 

Στη συνέχεια μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες μετά την διεξαγωγή των εκλογών της

 επιτροπής νεολαίας, τα τέσσερα εκλεγμένα μέλη συνεδριάζουν και καλύπτουν  

τις θέσεις στο Προεδρείο της επιτροπής.  

 

3.2. Υποψήφιοι για το προεδρείο της επιτροπής μπορούν  να είναι άτομα ηλικίας

 από 15 έως 30 ετών. 

 

3.3. Πρόεδρος – Συντονιστής  της επιτροπής νεολαίας μπορεί να εκλεγεί και να 

είναι μόνο άτομο του οποίου ένας εκ των γονέων έχει καταγωγή από Κρήτη.  

Ο/η εκλεγμένος/η Πρόεδρος – συντονιστής της επιτροπής πρέπει να είναι  

τουλάχιστον 17 ετών.  

 

3.4. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει υποψήφιος όπως  

ορίζεται στο σημείο 3.3.  για το προεδρείο της επιτροπής  ή δεν εκλεγεί στο  

προεδρείο υποψήφιος με καταγωγή από Κρήτη, οι εκλογές επαναλαμβάνονται  

μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την αρχική διεξαγωγή των  

εκλογών. 

Το ΔΣ του κρητικού συλλόγου, σε αυτή τη περίπτωση εντείνει τις προσπάθειές  

του, ώστε να υπάρξουν κατάλληλοι υποψήφιοι.    
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4. Διάρκεια δράσης /  θητεία επιτροπής / Γενικοί όροι 

 

4.1. Το  προεδρείο της επιτροπής έχει χρόνο δράσης όσο και το εκλεγμένο ΔΣ  

του Κρητικού συλλόγου. 

 

Η επιτροπή υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων  

της επιτροπής το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την συγκρότηση του νέου ΔΣ  

του κρητικού συλλόγου σε σώμα το οποίο προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές. 

Εάν αυτό δεν συμβεί, το ΔΣ του Κρητικού συλλόγου προκηρύσσει άμεσα  

εκλογές για ανάδειξη νέου Προεδρείου της επιτροπής νεολαίας. 

 

Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών στον Κρητικό σύλλογο προκηρύσσονται  

πρόωρες εκλογές και στην επιτροπή νεολαίας του συλλόγου. 

 

4.2. Η νεολαία του συλλόγου, όπως  και το ΔΣ του συλλόγου μπορεί να  

αποφασίσει την διάλυση της επιτροπής ή του προεδρείου της επιτροπής  

πρόωρα. Στην περίπτωση διάλυσης του προεδρείου της επιτροπής αναλαμβάνει 

χρέη Πρόεδρου - Συντονιστή επιτροπής ο υπεύθυνος νεολαίας του ΔΣ.  

Η απόφαση για την διάλυση λαμβάνεται πλειοψηφικά από τα μέλη του  

οργάνου, ΔΣ συλλόγου ή επιτροπής νεολαίας, και στην περίπτωση διάλυσης  

από το ΔΣ του συλλόγου μόνο μετά από ακρόαση  του προεδρείου της  

επιτροπής νεολαίας.  

Σε περίπτωση κολλήματος  διεξαγωγής άμεσης ακροαματικής διαδικασίας  και με

τά από δύο άκαρπες προσπάθειες διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας, με 

ευθύνη του ΔΣ για ορισμό ημερομηνίας ακροαματικής διαδικασίας,  η απόφαση 

αναφορικά με την διάλυση της επιτροπής, λαμβάνεται από το ΔΣ του Κρητικού  

συλλόγου. 

 

4.3. Ο/η  Πρόεδρος - Συντονιστής της επιτροπής ή σε περίπτωση κολλήματος  

άλλο μέλος του προεδρείου της επιτροπής νεολαίας μπορεί να συμμετέχει σε  

όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ του συλλόγου   με δικαίωμα  λόγου για όλα τα θέ

ματα που απασχολούν το σύλλογο, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου (στην  

περίπτωση που ο/η πρόεδρος της επιτροπής δεν είναι το μέλος του ΔΣ)  μιας  

και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το καταστατικό του Κρητικού συλλόγου. 

 

4.4. Σε τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργείας της επιτροπής νεολαίας μπο

ρεί να προβεί μόνο το ΔΣ του Κρητικού συλλόγου.  
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Μόναχο 09.04.2015 

 

 

Τα μέλη του ΔΣ του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου 

 

Μανώλης Κουγιουμουτζής 

Στέλιος  Αντωνάκης 

Σπύρος  Τζιάκης 

Στέλιος Μανδαλενάκης 

Αντώνης Σφακιανάκης 

Στέλιος Μακρόπουλος 

Γεώργιος Μαρής 


