
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της αστικής 
εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΡΣΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

 
 

 

 

 

 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής ο « ο Εσωτερικός Κανονισμός») της αστικής εταιρίας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ , 
εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ  μετά από την από 3-9-2018 απόφαση των Νόμιμων Εκπροσώπων  της 
Οργάνωσης. Βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Οργάνωσης,  και ανταποκρίνεται στο αντικείμενό της 
καθώς και στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης. 
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Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού   
 

Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ορίζονται, μεταξύ άλλων 

Α) Οι γενικές αρχές 

Β) Οι σκοποί της Οργάνωσης  

Γ) ο Κώδικας Δεοντολογίας  

Δ) Οι βασικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης της Οργάνωσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός έχει σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της 
Οργάνωσης  για τη διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης της Οργάνωσης με τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις 
δραστηριότητές της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από  3 
Σεπτεμβρίου  2018 απόφαση των νόμιμων εκπροσώπων της Οργάνωσης.  

Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  βασίζεται  στο  ισχύον  οργανόγραμμα  της   Οργάνωσης, 
ανταποκρίνεται  στο  μέγεθός  της,  στο  αντικείμενό  της  και  στις  αρχές  σύγχρονης οργάνωσης 
μιας αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν κατισχύει του 
Καταστατικού και ισχύει παράλληλα με το τελευταίο, αναφορά δε των διατάξεων του Καταστατικού 
και του περιεχομένου τους στον παρόντα Κανονισμό πραγματοποιείται για λόγους αποκλειστικά 
συμπλήρωσης του περιεχομένου του τελευταίου. 

Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεσμεύει και εφαρμόζεται από τα εξής πρόσωπα (εφεξής τα «Υπόχρεα 
Πρόσωπα»):  

 Στους Εταίρους και στους Νόμιμους Εκπροσώπους  
 Στους εργαζόμενους της Εταιρείας που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης  εργασίας.   
 Στους  συνεργάτες  της  Εταιρείας  που  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  με  

 σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για 
συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση 
συνεργασίας με την  Οργάνωση , τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισμό.   

 Στους εθελοντές, που συμμετέχουν στη υλοποίηση των δράσεων και έργων της 
Οργάνωσης 

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και 
οφείλουν να εκπληρώνουν με επιμέλεια τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης.  

Ισχύς και διαδικασία τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του, τίθενται σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκρισή τους από τους νόμιμους εκπροσώπους της Οργάνωσης και δεσμεύουν όλα τα 
Υπόχρεα Πρόσωπα.  

 

 

 



Α) Γενικές Αρχές 
 

Η ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, είναι μη κυβερνητική οργάνωση, εξειδικευμένη 
στην παιδική προστασία, την υποστήριξη των νέων που μειονεκτούν κοινωνικά και την 
ενδυνάμωση και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με 
απώτερο σκοπό την προάσπιση εν γένει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού όπως προκύπτουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις, Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
Παιδιού και την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΑΡΣΙΣ ιδρύθηκε τον 
Οκτώβριο του 1992 και εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, 
στην Κοζάνη, στην Αλεξανδρούπολη και τα Ιωάννινα. Δράσεις και υπηρεσίες της ΑΡΣΙΣ μπορεί να 
αναπτύσσονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η ΑΡΣΙΣ υποστηρίζει άτομα, κοινότητες και 
πληθυσμούς που διατρέχουν κίνδυνο  κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησής και διαβιούν 
σε μειονεκτικές συνθήκες. Οργανώνει υπηρεσίες, δομές, δράσεις, προγράμματα και παρεμβάσεις 
με στόχο την βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όσων απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό,  και επιδιώκει την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης του 
εξυπηρετούμενου προσώπου. 

 

Β) Σκοποί της Οργάνωσης 
 

Ως σκοποί της ΑΡΣΙΣ ορίζονται: 

Α. Η πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης των νέων μέσω της προετοιμασίας και προσφοράς 
υπηρεσιών πολύπλευρης υποστήριξης για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. 

Ειδικότερα η ΑΡΣΙΣ σκοπεύει στην προσφορά υπηρεσιών στήριξης, προστασίας και ενδυνάμωσης 
σε παιδιά και νέους που στη ζωή τους έχουν βιώσει έντονες δυσκολίες, όπως φτώχεια, 
παραμέληση, θυματοποίηση, σύγκρουση, απόρριψη, εκμετάλλευση, απομόνωση, μετανάστευση, 
προκατάληψη και ρατσισμό ή έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την ποινική δικαιοσύνη, έχουν κρατηθεί 
σε σωφρονιστικά καταστήματα, έχουν περάσει μέρος της ζωής τους σε ιδρύματα, έχουν 
αποχωρήσει πρόωρα από την εκπαίδευση, δε διαθέτουν κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον ή 
στέγη και γενικότερα διαβιώνουν σε συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους. 

Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους χώρους που βρίσκονται οι νέοι και 
οργάνωση υπηρεσιών-δράσεων πληροφόρησης, ψυχο-κοινωνικής βοήθειας, νομικής 
συμβουλευτικής, ομαδικές δραστηριότητες, ενισχυτική διδασκαλία και υποστήριξη της σχολικής 
ένταξης, επαγγελματικό προσανατολισμό και προετοιμασία, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και 
παραγωγικά εργαστήρια, σύνδεση με την αγορά εργασίας και προώθηση στην απασχόληση, 
δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά 
θέματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ψυχαγωγία, στέγαση, κάλυψη επειγουσών αναγκών ή 
άλλες παροχές ειδών πρώτης ανάγκης και παραπομπή σε ειδικές υπηρεσίες ή προγράμματα. 

Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της 
προσωπικής συγκρότησης των νέων, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά 
αποφάσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν στη ζωή τους και να εντάσσονται ομαλά στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή.  



Στους χώρους εγκλεισμού η ΑΡΣΙΣ προωθεί την ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων μη τυπικής 
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής βοήθειας που αποσκοπούνστηνπροετοιμασία των κρατουμένων 
για την κοινωνική τους επανένταξη. Στις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
ενέργειες επιμόρφωσης, δημιουργικής δραστηριοποίησης, πληροφόρησης με απώτερο σκοπό τη 
σύνδεση των κρατούμενων με την κοινωνία, ώστε να περιορίζονται οι συνέπειες του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. 

Β. Η οργάνωση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, διευκόλυνσης της κοινωνικής-επαγγελματικής 
ένταξης, κοινωνικής ενδυνάμωσης και αυτοβοήθειας με στόχο την διασφάλιση των βασικών 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και 
απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και κοινωνική περιθωριοποίηση και μπορεί 
υφίστανται τις συνέπειες διακρίσεων, ρατσισμού και άνισης μεταχείρισης. Στις ομάδες αυτές 
συμπεριλαμβάνονται μετανάστες, πρόσφυγες παλιννοστούντες, άτομα με πολιτιστικές η 
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (Ρομά, μουσουλμάνοι κλπ), κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, 
γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ψυχολογικά προβλήματα κλπ. 

Η προσφορά των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που 
τελούν υπό την εποπτεία εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών και υπηρεσιών, αλλά και πρωτοβουλιών 
και παρεμβάσεων που αναλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης (εθελοντές, μέλη, 
στελέχη) και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες.  

Γ. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

Δ. Η επιστημονική έρευνα και μελέτη για την κατανόηση των συγχρόνων αναγκών και 
προβλημάτων των νέων και των παραγόντων που δυσχεραίνουν τη διαδικασία της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων νέων και της αποδοτικότητας των θεσμών που 
αποβλέπουν στην υποστήριξή τους και την πρόληψη της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης. Οι 
μελέτες μπορούν να λαμβάνουν συγκριτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο εγχωρίων και διακρατικών 
συνεργασιών με άλλους φορείς έρευνας ή εφαρμογής συναφών προγραμμάτων.  

Επιδίωξη της ΑΡΣΙΣ είναι η διαρκής συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
επιστημονικούς συλλόγους και ερευνητικά κέντρα, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη του 
επιστημονικού λόγου και γνώσης σε ζητήματα κατανόησης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 
φαινομένων της κοινωνικής περιθωριοποίησης.  

Ε. Η δημιουργία και λειτουργία πρότυπων εκπαιδευτικών και παραγωγικών εργαστηρίων, όπου οι 
νέοι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα είτε ως εκπαιδευόμενοι, 
είτε ως εργαζόμενοι. Τα εργαστήρια αυτά αποσκοπούν στην αυτοχρηματοδότησή τους μέσω της 
εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων από τα παραγόμενα προϊόντα ή την προσέλκυση ειδικών 
επιδοτήσεων και χορηγιών. 

ΣΤ. Η οργάνωση και λειτουργία ξενώνων και μονάδων προστασίας και φιλοξενίας νέων που 
μειονεκτούν κοινωνικά.  

Ζ. Η κινητοποίηση των πολιτών και η προαγωγή του εθελοντισμού για την υποστήριξη και την 
ανάπτυξη δράσεων και εθελοντικών υπηρεσιών συναφών με τους στόχους και τις επιδιώξεις της 
ΑΡΣΙΣ. 

Η. Η ανάπτυξη πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με την 
ενεργό συμμετοχή των ίδιων των νέων σε συναφή κέντρα και χώρους έκφρασης και δημιουργίας. 



Θ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των νέων, με την προώθηση 
πρότυπων και καινοτόμων μορφών συλλογικής έκφρασης, επικοινωνίας, συμμετοχής στα κοινά, 
ενημέρωσης, κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωφελούς εθελοντικής δράσης των νέων στις 
κοινότητες όπου ζουν, ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο 
διακρατικών αναπτυξιακών συνεργασιών και ανταλλαγών. 

Ι. Η συστηματική κινητοποίηση πολιτών και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της 
δυναμικής της οργάνωσης, στην εθελοντική πλαισίωση των δράσεών της και στην προαγωγή των 
κοινωνικών μηνυμάτων της προς τους αρμόδιους φορείς, τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία 
γενικότερα. 

ΙΑ. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για τις 
ανάγκες, τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των νέων και ιδιαίτερα όσων βρίσκονται σε αδυναμία 
και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διευκολυνθεί η προσωπική τους ανάπτυξη, η 
κοινωνική και επαγγελματική τους προοπτική.  

ΙΒ. Η διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων ή προτάσεων και η οργανωμένη μεταβίβαση 
τεχνογνωσίας προς την πολιτεία, τη νομοθετική εξουσία, τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, τους 
φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη νεότητα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε ευρωπαϊκό με απώτερο στόχο, τη βελτίωση των θεσμών, των υπηρεσιών και των μεθόδων 
υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων νέων. 

ΙΓ. Η συνεργασία και η δικτύωση με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που 
αναπτύσσουν δράσεις για τα δικαιώματα και τη φροντίδα των νέων, με στόχο την προώθηση των 
κοινών στόχων και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της θέσης και 
προοπτικής των νέων στη κοινωνία. 

ΙΔ. Η ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση – εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε δράσεις κοινωνικής 
προσφοράς, η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα συναφή με τους στόχους της 
ΑΡΣΙΣ και η δημιουργία πλαισίου πρακτικής άσκησης σπουδαστών σε μεθόδους προσφοράς 
υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας των νέων. 

ΙΕ. Η μετάδοση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας σε ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς 
και η παροχή συμβουλών σε ειδικότερα θέματα που αφορούν την οργάνωση σχετικών υπηρεσιών. 

ΙΣΤ. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (Μ.Κ.Ο., 
τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, 
φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική 
βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της 
φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές εκτείνονται και καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας 
ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και την αναπτυξιακή συνεργασία σε όλους τους τομείς. Για το 
σκοπό αυτό η ΑΡΣΙΣ μπορεί να οργανώνει προγράμματα και αποστολές, να ιδρύει παραρτήματα και 
να προωθεί δράσεις και έργα αναπτυξιακής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε άλλες χώρες. 

ΙΖ. Η υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και άλλων Μ.Κ.Ο. με στόχο την οικοδόμηση θεσμών και την κατάρτιση 
προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία εισοδημάτων για τις ασθενέστερες και 
μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές 
κοινωνίες και στις τοπικέςαναπτυξιακές πρωτοβουλίες και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της 
διαχείρισης των προγραμμάτων, από τις τοπικές κοινωνίες. 



Γ) Κώδικας Δεοντολογίας  
 

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 
 

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας θέτει γενικές αρχές και καθορίζει διαδικασίες τις οποίες πρέπει να 
ακολουθεί η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  ΑΡΣΙΣ  ως φορέας αλλά 
και ως πάροχος υπηρεσιών  για την παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης νέων  

Ο παρών Κώδικας ρυθμίζει τα θέματα παροχής υπηρεσιών προς τους νέους και τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδα  συμπληρωματικά προς το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. 

Η παροχή υπηρεσιών της ΑΡΣΙΣ διέπεται από τις αρχές των μη διακρίσεων, του σεβασμού, της 
προστασίας του ατόμου, της διαφάνειας και της αμεροληψίας και του σεβασμού της 
προσωπικότητας και ιδιωτικότητας των ωφελούμενων. 

 

Ορισμοί 
 

Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
παρακάτω: 

Φορέας: 

Εννοείται η Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΡΣΙΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από το καταστατικό για να  
εκπροσωπεί την Οργάνωση και να λαμβάνει αποφάσεις.      

Προσωπικό του Φορέα: 

Εννοούνται  όλοι  οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον Φορέα. 

Φορέας Χρηματοδότησης 

Εννοείται κάθε κρατικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή άλλη οργάνωση που χρηματοδοτεί τον 
Φορέα με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεων.  

Εταίρος υλοποίησης έργου: 

Εννοείται κάθε οργανισμός ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με τον Φορέα 
στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδότησης, με σκοπό την από κοινού υλοποίηση 
του έργου. 

Δωρητής: 

Εννοείται κάθε επιχείρηση και κάθε φυσικό πρόσωπο που στηρίζει οικονομικά ή με παροχή ειδών 
τα προγράμματα και τις δράσεις του Φορέα. 

Εθελοντής: 



Εννοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατοικεί νόμιμα 
στην Ελλάδα και διαθέτει σε συγκεκριμένο πλαίσιο το περίσσευμα του χρόνου του. 

 

Εσωτερικός έλεγχος  
 

Έλεγχος μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: 

 

Η ΑΡΣΙΣ επιτυγχάνει την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών, μέσα από την υλοποίηση έργων 
που στόχο έχουν το όφελος ευπαθών και ευάλωτων ομάδων. Κάθε έργο υλοποιείται μέσα σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και από συγκεκριμένη ομάδα που μπορεί να αποτελείται είτε από 
μέλη, εργαζομένους ή εθελοντές. Παράλληλα σε αυτές τις δράσεις αναπτύσσει όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για την υποστήριξη των έργων της, την ορθή διαχείριση τους, καθώς επίσης 
και όσες διενέργειες απαιτούνται ώστε η Οργάνωση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 
απέναντι στο κράτος και σε επιμέρους ελεγκτικούς φορείς και μηχανισμούς.  

Στο πλαίσιο αυτό, και για την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης, η ΑΡΣΙΣ μέσα από τον παρόντα 
κώδικα δεοντολογίας καθώς και τον κώδικα αρχών και αξιών ορίζει συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις 
του προσωπικού της, όπως αυτές συμπληρώνονται και περιγράφονται κατά περίπτωση ανάλογα με 
την θέση στα καθηκοντολογία τους. Τόσο  ο κώδικας δεοντολογίας,  όσο και ο κώδικας αρχών και 
αξιών οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης κάθε μέλους του προσωπικού, ή του 
συμφωνητικού εθελοντικής εργασίας σε περίπτωση εθελοντή. 

Ο έλεγχος των εργαζομένων  κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ορίζεται παρακάτω: 

- Οι εργαζόμενοι στα τμήματα της οργάνωσης οφείλουν να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό 
της οργάνωσης και τους οδηγούς της, οι οποίοι βρίσκονται σε συμφωνία με την κείμενη 
νομοθεσία. Επιπλέον, οφείλουν να τηρούν όσες επιπρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες 
μπορεί να προκύπτουν από τα επιμέρους συμβόλαια με τους εταίρους και φορείς 
χρηματοδότησης. Ελέγχονται από τον υπεύθυνο ή προϊστάμενο του κάθε τμήματος, οι 
οποίοι ενημερώνουν και λογοδοτούν απευθείας στον επικεφαλής των περιφερειακών 
δράσεων και κατ’ επέκταση στους Νόμιμους Εκπροσώπους. 

- Οι εργαζόμενοι  σε έργα που υλοποιούνται από την ΑΡΣΙΣ, οφείλουν να τηρούν τον 
εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης και τους οδηγούς της, οι οποίοι βρίσκονται σε 
συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, οφείλουν να τηρούν όσες επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις, που μπορεί να προκύπτουν από τα επιμέρους συμβόλαια με τους εταίρους 
και φορείς χρηματοδότησης. Έχοντας άμεση επαφή με τους ωφελούμενους της Οργάνωσης, 
οφείλουν ακόμα να ακολουθούν και να εφαρμόζουν την μεθοδολογία της ΑΡΣΙΣ, και να 
συμβουλεύονται τους μεθοδολογικά υπευθύνους. 

Κάθε έργο παρουσιάζει την δική του δομή, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την φύση 
του, το μέγεθος, την  διάρκεια και την γεωγραφική έκταση του. 

Η δομή της ομάδας ορίζει και την ιεραρχία ελέγχου του προσωπικού.  

Δομή ομάδας έργου: 

 Κάθε ομάδα έργου μπορεί να αποτελείται, από προσωπικό του Φορέα ή και εθελοντές. 



 Σε κάθε ομάδα έργου ορίζεται ο συντονιστής έργου αυτής, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για 
την υλοποίηση του έργου και ελέγχει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο συντονιστής έχει την 
ευθύνη του έργου τόσο σε ότι αφορά την υλοποίηση του, την εφαρμογή της μεθοδολογίας 
σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου, αλλά και την επίβλεψη του σε ότι αφορά το οικονομικό 
αντικείμενο. Αποτελεί το πρόσωπο που αναφέρεται στον επικεφαλής των περιφερειακών 
δράσεων και κατ’ επέκταση στους νόμιμους εκπροσώπους,  λαμβάνει και μεταφέρει 
οδηγίες. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να διασυνδέεται, συνεργάζεται και να 
ελέγχεται από επιμέρους τμήματα της ΑΡΣΙΣ. 

 Σε κάθε ομάδα μπορεί να ορίζεται προσωπικό που ανήκει σε επιμέρους τμήματα της 
οργάνωσης, ώστε να υποστηρίξει καταλλήλως το έργο, παραδείγματος χάρη ένας 
οικονομικός διαχειριστής ή ένας υπάλληλος προμηθειών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
εργαζόμενοι έχουν ευθύνη ανάλογη με την θέση και την ειδικότητα τους. Δέχονται έλεγχο 
και επιβλέπονται από τον συντονιστή του έργου, και υποστηρικτικά ελέγχονται και 
επιβλέπονται από τον υπεύθυνο / προϊστάμενο του Τμήματος όπου υπάγονται. 

 Σε περιπτώσεις μεγάλων έργων (με περισσότερες της μία δράσης, ή που αποτελείται από 
περισσότερες από μία ομάδες) μπορεί να υπάρξει ο ρόλος του συντονιστή πεδίου / 
ομάδας. Ο συντονιστής πεδίου/ομάδας αναφέρεται στον συντονιστή έργου, ενώ ελέγχει και 
επιβλέπει τα μέλη που ανήκουν στην ομάδα του. 

 Κάθε εργαζόμενος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των προϊστάμενων του, και να 
εφαρμόζει τις διαδικασίες και την μεθοδολογία που τους υποδεικνύεται. 

 Σε ότι αφορά τους εθελοντές, αυτοί υπόκεινται στον έλεγχο και την επίβλεψη τόσο των 
συντονιστών πεδίου/ομάδων και του συντονιστή έργου, όσο και στον υπεύθυνο 
εθελοντισμού. 

Σημειώνεται ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται σε περισσότερα από ένα έργα. 

Η ΑΡΣΙΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας ανά έργο. 
Υλοποιώντας περισσότερα έργα στο ίδιο θεματικό πεδίο δράσης (παραδείγματος χάρη παιδική 
προστασία, ή υποστήριξη ευπαθών και ευάλωτων ομάδων), ορίζει επιτροπές οι οποίες 
συνεδριάζουν τακτικά κατά την διάρκεια των έργων. Σκοπός των συνεδριάσεων αυτών, είναι από 
κοινού συντονισμός παρόμοιων δράσεων, η ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και 
προκλήσεων, καθώς και η περεταίρω εξέλιξη της μεθοδολογίας της ΑΡΣΙΣ. Μέσα από τις 
συνεδριάσεις, οι επιτροπές δύνανται να εντοπίζουν περιπτώσεις λαθών, αμελειών, παράβασης 
καθηκόντων ή δράσεων και συμπεριφορών που αντιτίθενται στον κώδικά δεοντολογίας της ΑΡΣΙΣ,  
στον παρόντα κανονισμό και στην μεθοδολογία της ΑΡΣΙΣ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως επιπλέον 
εργαλείο ελέγχου και επίβλεψης  σε περιπτώσεις λαθών, αμελειών, παράβασης καθηκόντων ή 
δράσεων και συμπεριφορών που αντιτίθενται στον κώδικά δεοντολογίας της ΑΡΣΙΣ, ή τους 
κανονισμούς της Οργάνωσης ή την μεθοδολογία της ΑΡΣΙΣ. Μπορούν να προβούν σε συστάσεις σε 
εργαζομένους κάθε ειδικότητας και θέσης, και οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον στον 
επικεφαλής των περιφερειακών δράσεων και κατ’ επέκταση τους νόμιμους εκπροσώπους  καθώς 
επιβολή ποινών . 

Ποινές: 

Σε περιπτώσεις λαθών, αμελειών, παράβασης καθηκόντων ή δράσεων και συμπεριφορών που 
αντιτίθενται στον κώδικά δεοντολογίας της ΑΡΣΙΣ, ή τους κανονισμούς της Οργάνωσης ή την 
μεθοδολογία της ΑΡΣΙΣ ο συντονιστής ή υπεύθυνος τμήματος, οφείλει να μεταφέρει το γεγονός, τις 
επιπτώσεις, ή τους κινδύνους που απορρέουν από τα παραπάνω στον  στον επικεφαλής των 
περιφερειακών δράσεων και κατ’ επέκταση στους νόμιμους εκπροσώπους  και εκείνοι έχουν την 



αποκλειστική απόφαση για την επιβολή ποινών, όπως αναλύονται στο Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

 
Έλεγχος υλοποίησης έργων και τήρησης διαδικασιών 
 

Κάθε έργο ή δράση που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο λειτουργίας της διέπεται από το καταστατικό 
της, καθώς και από τον εσωτερικό κανονισμό και τους οδηγούς διαδικασιών της, αλλά και της 
κείμενης νομοθεσίας. Πλέον αυτών ένα έργο μπορεί να υποχρεούται να εφαρμόσει κατά την 
υλοποίηση του το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα ελέγχου ή χρηματοδότησής  του. Οι έλεγχοι 
αφορούν τόσο την υλοποίηση του έργου σε φυσικό και οικονομικό επίπεδο. 

Ο έλεγχος υλοποίησης έργων γίνεται εσωτερικά μέσα από τους περιφερειακούς διευθυντές και 
νόμιμους εκπροσώπους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα,  ενώ παράλληλα υπόκειται και 
σε εξωτερικούς ελέγχους που διασφαλίζουν την ορθή υλοποίηση τους. 

Οι εξωτερικοί έλεγχοι γίνονται από τους χρηματοδότες εταίρους ή τους χρηματοδοτικούς φορείς 
που είναι είτε: δημόσιες αρχές, διαχειριστικές αρχές, ευρωπαϊκά όργανα, διεθνείς οργανισμοί και 
οργανώσεις. Οι παραπάνω, βρίσκονται σε απευθείας επικοινωνία με τις ομάδες έργου, και τον 
συντονιστή και οικονομικό διαχειριστή του έργου, καθώς και τα ανάλογα τμήματα. Ο τρόπος 
ελέγχου καθορίζεται από τα συμφωνητικά συνεργασίας και χρηματοδότησης και εφαρμόζεται κατά 
την διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και μετά την λήξη του. Γίνεται με την κατάθεση 
αναφορών υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του έργου ή των χρηματοδοτούμενων πόρων, 
προς τον χρηματοδότη φορέα ή χρηματοδότη εταίρο. 

Ως επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου και διαφάνειας, η ΑΡΣΙΣ παρότι δεν ανήκει στις ΑΕ σύμφωνα με 
τον νόμο 4449/2017  προχωρά σε ετήσια βάση από το 2015, ημερομηνία έναρξης τήρησης βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας, στον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών της καταστάσεων από 
ορκωτούς ελεγκτές. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από εξωτερική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. 

 

Τήρηση απορρήτου στοιχείων  
 

Το προσωπικό του Φορέα πρέπει να σέβεται τις ακόλουθες τρεις βασικές αρχές τήρησης 
απορρήτου: 

 Κάθε άτομο έχει το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας του προσωπικού του απορρήτου και 
εμπιστευτικότητας  

 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στον έλεγχο πρόσβασης και στην αποκάλυψη των δικών του 
πληροφοριών, μέσω παροχής, παρακράτησης ή απόσυρσης σχετικής συναίνεσης. 

 Για οποιαδήποτε μη συναινετική αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, το προσωπικό 
του Φορέα πρέπει να έχει λάβει υπ’ όψη του την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και τους 
συνακόλουθους κινδύνους. 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και 
μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της ΑΡΣΙΣ και μόνον κατ’ εντολή της. Αν η 
επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό της ΑΡΣΙΣ  από πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτήν, η 
σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών 



την επεξεργασία την διεξάγει μόνο κατ’ εντολή της ΑΡΣΙΣ  και ότι υποχρεώσεις του παρόντος 
άρθρου και της νομοθεσίας βαρύνουν αναλόγως και αυτόν. 

 

Δ) Βασικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης της 
Οργάνωσης 
 

Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  αποτελείται από τα εξής οργανωτικά τμήματα: 

 

 Τμήμα Ανάπτυξης, σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων   
 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
 Νομικό Τμήμα 
 Τμήμα Λογιστηρίου 
 Τμήμα Προσωπικού - Μισθοδοσίας 
 Τμήμα Πληρωμών Εσόδων 
 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων 
 Τμήμα Προμηθειών 
 Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων 
 Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
 Τμήμα Εθελοντισμού 

 
Δέσμευση της Διοίκησης 

 

Η Διοίκηση της ΑΡΣΙΣ αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών της, για 
την τελική ικανοποίηση των ωφελουμένων, δεσμεύεται στα εξής: 
 

 Να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με έργα - δράσεις, και να τα 
ενσωματώνει κατάλληλα στον προγραμματισμό της, 

 Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των έργων αυτών, 
 Να ωριμάζει και σχεδιάζει κατάλληλα τα έργα τα οποία προτίθεται να εκτελέσει 

χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τεχνικές που προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές, 
 Να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης 

έργων σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας 
καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς, 

 Να εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση των έργων, 
 Να διασφαλίζει την αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 
 Να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και 

εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσίων συμβάσεων, των λειτουργιών της 
ΑΡΣΙΣ καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας, 

 Να εφαρμόζει αποτελεσματικά, να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς Σύστημα 
Διαχειριστικής Επάρκειας. 

 



Η διοίκηση της Οργάνωσης γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους, όπως ορίζεται από το 
καταστατικό της Οργάνωσης, με την υποστήριξη των τμημάτων. 

Τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες έκαστου τμήματος, όπως ρητά εκφράζονται στο 
καταστατικό της Οργάνωσης και τον παρόντα  κανονισμό, είναι τα εξής: 

 

Τμήμα ανάπτυξης 
 

Το τμήμα Ανάπτυξης συγκεντρώνει τους παρακάτω βασικούς ρόλους που αφορούν τον σχεδιασμό 
επιχορηγούμενων έργων, την υποστήριξη και υλοποίηση τους, και την ανεύρεση πόρων της 
Οργάνωσης. Τα τρία αυτά πεδία, αναλύονται παρακάτω: 

Σχεδιασμός επιχορηγούμενων έργων: 

 Ο καθορισμός των απαιτούμενων πόρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων 
 Ο έλεγχος της προόδου της ωρίμανσης του έργου - δράσης 
 Η παρακολούθηση της εξέλιξης και της έκβασης της υποβληθείσας πρότασης 
 Ο καθορισμός των μελετών που πρέπει να εκπονηθούν κατά τα στάδια της ωρίμανσης και 

της υλοποίησης έργων 
 Ο έλεγχος των φάσεων των μελετών 
 Ο καθορισμός των αδειών που πρέπει να εκδοθούν στα πλαίσια της ωρίμανσης και 

υλοποίησης των έργων – δράσεων του οργανισμού 
 Η καταγραφή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών 
 Ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσης των δικαιολογητικών 
 Η προετοιμασία του φακέλου κατάθεσης για την έκδοση των σχετικών αδειών 
 Μέριμνα για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος έργων 

Ανεύρεση Πόρων: 

 Έλεγχος προτάσεων για χορηγίες της οργάνωσης 
 Αναζήτηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 Αναζήτηση χορηγιών (ιδιωτικών επιχειρήσεων και κρατικών φορέων) 
 Σύνταξη προτάσεων για χορηγίες 
 

Υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων: 

 Ο ορισμός της Ομάδας Έργου και του Υπευθύνου Έργου 
 Η υλοποίηση των έργων 
 Η παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων των έργων 
 Ο καθορισμός του Υπευθύνου Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων 
 Ο καθορισμός του είδους και του χρονοδιαγράμματος των ελέγχων για την πιστοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου έργων 
 Η παρακολούθηση των αναδόχων που τυχόν χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του 

έργου 
 Η σύνταξη και ο έλεγχος των Δελτίων Προόδου Έργου 
 Η διαχείριση των εγγράφων  των έργων   

Η διαχείριση και η ορθή λειτουργία του τμήματος βρίσκεται υπό την ευθύνη του υπεύθυνου αυτού. 

 



Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
 

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των δράσεων που υλοποιεί η 
ΑΡΣΙΣ, καθώς και των διεργασιών του κεντρικού κορμού διοίκησης της Οργάνωσης. 

Σκοπός του είναι η εύρυθμη λειτουργία της Οργάνωσης, μέσα από την πρόταση και εφαρμογή και 
τον έλεγχο των διαδικασιών εκείνων που διασφαλίζουν την σωστή και έννομη λειτουργία της, αλλά 
και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της. 

Ανάμεσα στις λειτουργίες του τμήματος ορίζονται: 

 η οργάνωση και διοίκηση των δράσεων της Οργάνωσης μεταξύ των προς υλοποίηση έργων, 
ειδικότερα όσων έργων υλοποιούνται σε πάνω από μία γεωγραφικές περιοχές, ή έργων 
που υλοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή αλλά έχουν κοινούς, παρεμφερείς ή και 
συμπληρωματικούς στόχους. Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης οφείλει να φέρνει σε 
επικοινωνία τις ομάδες έργου και τα τμήματα της οργάνωσης, με σκοπό την βέλτιστη 
συνεργασία της. Επιπλέον, διαχειρίζεται και επικοινωνεί κατάλληλα την πληροφορία που 
δέχεται από αυτά. 

 η οργάνωση και επίβλεψη των εσωτερικών διαδικασιών των τμημάτων και της συνεργασίας 
μεταξύ τους 

 η ανταπόκριση της Οργάνωσης σε οποιαδήποτε υποχρέωση που αφορά την λειτουργία της, 
η οποία προϋποθέτει την συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων και των 
πολιτικών στρατηγικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 η ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας σχετικά με αλλαγές και εξελίξεις σε θέματα που 
αφορούν την λειτουργία της Οργάνωσης, και μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά 
την υλοποίηση των δράσεων της. 

 ο έλεγχος εφαρμογής των διαδικασιών, ο εντοπισμός αδύναμων σημείων και η 
αναδιάρθρωση τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και εγκριθεί από τους νόμιμους 
εκπροσώπους. Στο ίδιο πλαίσιο το τμήμα οφείλει να ενημερώνεται για τα νέα μοντέλα και 
εργαλεία στην οργάνωση και διοίκηση μη κυβερνητικών οργανώσεων 

 

Νομικό Τμήμα 
 

Το νομικό τμήμα έχει ως σκοπό  

 την σύνταξη κάθε είδους νομικού κειμένου για λογαριασμό της ΑΡΣΙΣ,  
 την παροχή νομικών συμβουλών σε οποιοδήποτε τμήμα, όποτε αυτές κρίνονται αναγκαίες 

για την λειτουργία της Οργάνωσης  
 την εκπροσώπηση της Οργάνωσης στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων.  

Επίσης συμμετέχει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων.  

 
Τμήμα Λογιστηρίου 
 

Το τμήμα λογιστηρίου εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της Λογιστικής, του Κ.Β.Σ. (κώδικας 
Βιβλίων και Στοιχείων) και της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. 



 Καταχωρεί και αρχειοθετεί τα παραστατικά εσόδων εξόδων τηρώντας ξεχωριστή λογιστική 
μερίδα ανά επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

 Καταχωρεί εισπράξεις- πληρωμές και συμφωνεί υπόλοιπα ταμείου καθώς και υπόλοιπα 
οικονομικών καταστάσεων ανάλωσης μετρητών των οικονομικών διαχειριστών. 

 Ενημερώνει το μητρώο παγίων και διενεργεί τις ετήσιες αποσβέσεις. 
 Ελέγχει και υποβάλει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών 
 Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή-συνεργάτη για 

την επίλυση εξειδικευμένων θεμάτων καθώς και για τις εργασίες τέλους χρήσης, τη 
σύνταξη των αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 

 Συνδράμει στον ετήσιο  έλεγχο που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές παρέχοντας όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του. 

 
Τμήμα Προσωπικού - Μισθοδοσίας  
 

Το τμήμα Προσωπικού είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της 
οργάνωσης .  

 Οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και να ενημερώνεται για 
οποιαδήποτε αλλαγή σε νόμους και διαδικασίες.  

 Καταχωρεί τα απαραίτητα έγγραφα στην ατομική καρτέλα του νεοπροσλαμβανόμενου και 
προχωρεί στην διαδικασία πρόσληψης. 

 Ενημερώνει έγκαιρα για κάθε μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων. 
 Καταρτίζει πίνακες προσωπικού για το Σ.Ε.Π.Ε. 
 Υπολογίζει την μηνιαία μισθοδοσία των εργαζομένων ανά επιδοτούμενο πρόγραμμα. 
 Υπολογίζει τις μηνιαίες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και παρακρατήσεις φόρων στην 

ΔΟY. 
 Χορηγεί βεβαιώσεις μισθοδοσίας στους εργαζόμενων. 
 Υποβάλει την μηνιαία ΑΠΔ. 

Το τμήμα οφείλει να εφαρμόζει την κείμενη εργατική νομοθεσία, καθώς και τον Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Ανθρωπίνου Δυναμικού της Οργάνωσης . Το εν λόγω εγχειρίδιο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς 
για τα στελέχη της οργάνωσης και αντανακλά την φιλοσοφία της ηθικής περί επαγγελματικής ηθικής 
και υπευθυνότητας, καθώς και τους όρους, την ανάπτυξη και τις υπηρεσίες της απασχόλησης. Το 
εγχειρίδιο, περιγράφει, μεταξύ άλλων: τις διαδικασίες πρόσληψης, την επαγγελματική δεοντολογία 
και συμπεριφορά, την διαχείριση και αξιολόγηση του προσωπικού, την αντιμετώπιση μη αποδεκτών 
συμπεριφορών στον χώρο εργασίας, καθώς και την προστασία και συνεχή εκπαίδευση των 
εργαζομένων.   

 

Τμήμα Πληρωμών Εσόδων 
 

Αρχή της οργάνωσης είναι η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και ως εκ τούτου σχεδόν όλος ο 
όγκος των εξοφλήσεων των δαπανών διενεργείται διατραπεζικά. Χρησιμοποιείται η διαδικασία του 
webbanking και με πληρεξούσιο των νόμιμων εκπροσώπων ανατέθηκε η χρήση  του σε δύο 
χρήστριες για το τραπεζικό προφίλ του Κεντρικού και του Υποκαταστήματος .   



Στην οργάνωση τηρούνται δύο κεντρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί 
ο  GR8601401420142002002002980 για την Αθήνα και ο GR4001407090709002002007331 για την 
Θεσσαλονίκη στην τράπεζα AlphaBank. 

Επίσης τηρούνται, ξεχωριστοί τραπεζικοί λογαριασμοί για τα περισσότερα επιδοτούμενα 
προγράμματα έτσι ώστε να είναι εφικτός και ευκολότερος ο έλεγχος των συναλλαγών. 

Διατηρούνται τραπεζικοί λογαριασμοί για τις δομές στην περιφέρεια ,με εξουσιοδοτημένους 
διαχειριστές ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν διατραπεζικά (έξοδα ταξιδιών, χαρτζιλίκια ωφελούμενων κ.λ.π.). 

Αναφορικά με τις ανάγκες σε μετρητά στις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυτές καλύπτονται με 
αναλήψεις χρημάτων (από τους υπεύθυνους ταμείων) και καταβολής τους στους οικονομικούς 
διαχειριστές των προγραμμάτων οι οποίοι καλούνται να αποδώσουν αναλυτική κατάσταση 
ανάλωσης μετρητών καθώς και τα παραστατικά στα λογιστήρια . 

Επίσης στις αρμοδιότητες των δύο τμημάτων είναι η έκδοση των Τιμολογίων Επιδότησης καθώς και 
οι έκδοση Αποδείξεων Δωρεάς. 

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργου 
 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής:  

 Η ευθύνη για την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την 
καλή εκτέλεση αυτού.  

 Η παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και η έγκαιρη και 
τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του σε συνεργασία με τον συντονιστή του έργου. 

 Η συλλογή των παραστατικών, ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και η 
μέριμνα για την έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου (προς προμηθευτές, 
συνεργάτες και προσωπικό) και η προετοιμασία οικονομικών φακέλων 

 Προετοιμασία και σύνταξη οικονομικών αναφορών  

 

Τμήμα Προμηθειών 
 

Οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Τμήματος είναι  

 Η ανάθεση παρακολούθηση και παραλαβή έργων, μελετών και προμηθειών που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Φορέα. 

Η λειτουργία του τμήματος καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ανάθεσης έργων, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ο οποίος και δεσμεύει όλους τους διαχειριστές και 
εργαζόμενους του Φορέα. Ο τρόπος ανάθεσης συμβάσεων καθορίζεται από τον κανονισμό 
ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών του Φορέα , ο οποίος είναι συμβατός με τις 
κοινοτικές οδηγίες και για αναθέσεις άνω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών και ακολουθούνται 
αυστηρά όσα αυτές ορίζουν. Για αναθέσεις κάτω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών 
ακολουθούνται αναλογικά οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 



Την εφαρμογή της πολιτικής προμηθειών καθώς και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
υλοποιεί η Επιτροπή Προμήθειων του Φορέα ενώ την ευθύνη για τη διεξαγωγή διενέργειας 
διαγωνισμών καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων.  

 
Τμήμα Παρακολούθησης της Υλοποίησης Έργων 
 

Μετά την έγκριση χρηματοδότησης κάθε προγράμματος συγκροτείται η αντίστοιχη ομάδα έργου, η 
οποία αποτελείται από τον Συντονιστή του προγράμματος, τον Οικονομικό Διαχειριστή, τον 
υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης και άλλα βασικά στελέχη του έργου. Η ομάδα έργου έχει την 
ευθύνη της παρακολούθησης και της ορθής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
προδιαγραφές του προγράμματος και το διαχειριστικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται από τη 
χρηματοδοτούσα αρχή. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει 

 Την οργάνωση και παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου 
 Την τήρηση σχετικών αρχείων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή 
 Την σύνταξη όλων των αναγκαίων εγγράφων  
 Την προώθηση αναγκαίων διαδικαστικών – διοικητικών ενεργειών 
 Τη σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων και την οργάνωση όλων των στοιχείων που 

πιστοποιούν την ομαλή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.    

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
 

Το τμήμα της Επικοινωνίαςαναπτύσσεται σε 2 τομείς.   

1. Γραφείο Τύπου αναλαμβάνει 
 την επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε.  
 Τη σύνταξη των Δελτίων Τύπου του Οργανισμού  
 Τη δημοσιογραφική κάλυψη των δράσεων 

 
2. Ενημέρωση κοινού, προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναλαμβάνεται  

 Η παρουσία του έργου της ΑΡΣΙΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 Η προώθηση των σκοπών και των αναγκών του Οργανισμού  
 Ο σχεδιασμός άλλων ενεργειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού  

 

Τμήμα Εθελοντισμού - Πρακτικής Άσκησης 
 

Το τμήμα εθελοντισμού:  

 αναλαμβάνει την οργάνωση του εθελοντισμού σε όλες τις δομές της ΑΡΣΙΣ.  
 προωθεί δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης πολιτών για την προσφορά εθελοντικής 

εργασίας και αναλαμβάνει την προσέλκυση νέων εθελοντών/τριων. 
 προσδιορίζει επακριβώς σε τακτική βάση τη μορφή παροχής εθελοντικών υπηρεσιών στις 

δομές της ΑΡΣΙΣ. 



 διαχειρίζεται τα αιτήματα των εθελοντών/τριων και κατόπιν αξιολόγησης, τα αντιστοιχεί 
κατάλληλα με τις ανάγκες εθελοντισμού στις δομές της ΑΡΣΙΣ. 

 συντονίζει την εσωτερική οργάνωση του τομέα (τήρηση μητρώου, έγγραφα εθελοντισμού) 
 εξασφαλίζει εποπτεία και παρακολούθηση καθ’όλη τη διάρκεια της εθελοντικής 

προσφοράς.  
 οργανώνει εκπαιδεύσεις, συναντήσεις και επιμορφώσεις εθελοντών. 
 καλλιεργεί τη διασύνδεση με άλλες εθελοντικές οργανώσεις. 

Το τμήμα πρακτικής άσκησης: 

 διαχειρίζεται τα αιτήματα για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης που προέρχονται από 
φοιτητές/τριες εγχώριων ή Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ιδιωτικού ή δημόσιου 
δικαίου). 

 συγκεντρώνει τις ανάγκες για πρακτική των δομών της ΑΡΣΙΣ. 
 αντιστοιχεί τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής των δομών της ΑΡΣΙΣ με τις κατάλληλες 

ειδικότητες των φοιτητών/τριών.  
 εξασφαλίζει την επιστημονική εποπτεία των φοιτητών/τριων καθ’όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης της πρακτικής. 
 συμπληρώνει και ολοκληρώνει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκπόνηση 

πρακτικής όπως καθορίζονται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα ( δήλωση θέσεων 
στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ, πρωτόκολλα πρακτικής, δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, 
παρουσιολόγια, βεβαιώσεις) 

 

 

 


