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10η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1.

19-02-94

Η 10η Ιανουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα του I.W., απεφασίσθη να
γιορτάζεται και στην Ελλάδα σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις
από τους Ομίλους στην έδρα τους.
ΑΡΧΕΙΑ

2.

04-11-94

Το αρχείο της Περιφέρειας μετά παρέλευση 4 χρόνων, επιστρέφει
στην αντίστοιχη Διοικητή με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
Το ίδιο ισχύει και για το αρχείο των Ομίλων.
Α.Φ.Μ.
Να συνταχθεί από Νομικούς ένα Τροποποιημένο Καταστατικό που
να ισχύει για όλους τους Ομίλους. Πρέπει να αναφέρεται
Διεύθυνση – Α.Φ.Μ. – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός κ.λ.π.
Αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν μέλη μας Νομικοί και
Συμβολαιογράφοι, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, ει δυνατόν έως
τη Σύναξη Ηγεσίας (19 Φεβρ. 2005)

3.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ I.I.W. – CONSTITUTION
4.

05-11-93

Το Constitution του I.I.W. που αλλάζει κάθε 3 χρόνια λόγω
τροποποιήσεων που γίνονται στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου
(Convention), μεταφράζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα
έξοδα βαρύνουν την Περιφέρεια.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – CONVENTION
Για το Διεθνές Συνέδριο (Convention), εκλέγεται μία Εκπρόσωπος
κάθε Ομίλου με Δικαίωμα Ψήφου και μία αναπληρωματική.
(Μετ.2003 σελ. 38)

5.

Τα έξοδα των Εκπροσώπων στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό
καταβάλλονται από τον Όμιλο (Μετ.2003 σελ. 30), όταν οι
Εκπρόσωποι υποχρεώνονται από τον Όμιλο να μεταβούν στο
Συνέδριο ή στη Σύναξη Ηγεσίας ή στο Διεθνές Συνέδριο
(Convention).
Για το Διεθνές Συνέδριο πάντα υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί
εξουσιοδότηση στην Διοικητή ή στην Εθνική Εκπρόσωπο ή στην
Proxy του I.I.W. (Μετ.2003 σελ. 19)
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
6.

16-10-92

Τα διακριτικά (σήματα) των αξιωματούχων Ομίλων και
Περιφέρειας παραγγέλλονται και πληρώνονται από τον Όμιλο ή
την Περιφέρεια. Κάθε χρόνο παραδίδονται στις νέες
αξιωματούχους από τις προηγούμενες, στην παράδοση-παραλαβή

της Ηγεσίας.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
7.

13-10-95

Η Διοικητής μπορεί να κάνει εκδήλωση εφόσον το κρίνει
απαραίτητο είτε για προβολή του I.W., είτε για πραγματοποίηση
έργου της Περιφέρειας, κατόπιν συνεννοήσεως βεβαίως με το Δ.Σ.
της Περιφέρειας.

31-10-97

Οι Όμιλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν, είθισται
όμως, για λόγους ευγενείας, να συνδράμουν.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

8.

30-11-93

Οι Όμιλοι φιλοξενούν την Διοικητή κατά την ετήσια επίσκεψή της
και τα οδοιπορικά της καταβάλλονται από το Ταμείο της
Περιφέρειας.
Όταν η Διοικητής κάνει την Επίσημη Επίσκεψή της, οι Όμιλοι δεν
πρέπει να έχουν προσκεκλημένο Ομιλητή. Η Διοικητής θεωρείται
προσκεκλημένη Ομιλήτρια.

9.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
10. 01-11-03

Οι εκπρόσωποι των Ομίλων στην Περιφέρεια πρέπει να
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ομίλου και να
παίρνουν οδηγίες για τις θέσεις του Ομίλου στις ψηφοφορίες της
Περιφερειακής Επιτροπής. Εάν Προκύψει θέμα εκτός Ημερησίας
Διάταξης ή στο ζήτημα τροποποιήσεων, θα πρέπει να τους
παρέχεται διακριτική εξουσία στο να εξετάζουν άλλες απόψεις.

05-11-93

Είναι θετικό εάν οι Εκπρόσωποι είναι πρώην Πρόεδροι ή έμπειρα
στελέχη των Ομίλων.

11. 31-10-97

Εφόσον οι ψηφισμένες Εκπρόσωποι Ομίλου δεν δύνανται να
παρευρεθούν σε κάποια συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής,
ο Όμιλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε άλλα μέλη, που
πληρούν τα προσόντα, κατά προτίμηση την Πρόεδρο και τη
Γραμματέα, οι οποίες και να εκλέγονται σαν αναπληρωματικές στις
εκλογές του Ομίλου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

12. 25-02-00
01-11-03

Ορίζεται 5μελής Επιτροπή Καταστατικού και Εσωτερικού
Κανονισμού – η οποία θα απαρτίζεται από την εκάστοτε Διοικητή,
από 3 μέλη αξιωματούχων που κατέχουν το Καταστατικό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό και από μία Νομικό. Η Επιτροπή θα έχει
τριετή θητεία.
Στην Επιτροπή θα στέλνονται οι προτάσεις των Ομίλων που είναι

για το Συνέδριο του I.I.W. H Επιτροπή θα τις επεξεργάζεται και οι
Όμιλοι κατόπιν της εγκρίσεως της Επιτροπής μπορούν να τις
στέλνουν στο I.I.W.
Οι προτάσεις υποβάλλονται 18 μήνες προ του Συνεδρίου.
Η Επιτροπή εκλέγεται στην Σύναξη Ηγεσίας τον Φεβρουάριο, 2
χρόνια πριν από το Διεθνές Συνέδριο (Convention), διότι όπως
είπαμε οι προτάσεις πρέπει να έχουν φτάσει στο I.I.W. 18 μήνες
πριν. Οι 6 μήνες θα χρειαστούν για την υποβολή – έλεγχο, έγκριση
και αποστολή των προτάσεων στο I.I.W.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Για το Ίντερνετ

13.
15-02-03

α) Σε κάθε Όμιλο καλό είναι να ορίζεται μία υπεύθυνη για το
Ίντερνετ με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας.

09-11-01

β) Πρέπει να ορίζεται Επιτροπή Ίντερνετ της Περιφέρειας.
γ) Η διεύθυνση του Δικτυακού Τόπου της 247 Περιφέρειας είναι
www.innerwheel.gr
δ) Η εκάστοτε Εθν. Εκπρόσωπος είναι υπεύθυνη για καταχωρήσεις
στον Εθνικό Δικτυακό Τόπο (Web-Site).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Δ.Σ. – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

14. 01-11-91

Οι Πρόεδροι των Ομίλων I.W. Ελλάδος υποχρεούνται στο τέλος
της Inner/κής χρονιάς των (30 Ιουνίου) να στέλνουν, στη
Γραμματεία της Περιφέρειας, κατάλογο αναλυτικό με τα ονόματα,
τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα της επόμενης Προέδρου, του Δ.Σ.
και των μελών του Ομίλου τους, ώστε με την Αλλαγή Ηγεσίας η
Περιφέρεια να γνωρίζει αναλυτικά όλα τα μέλη της.

15.

Να τηρείται και να εμπλουτίζεται ετησίως κατάλογος
Αξιωματούχων της 247 Περιφέρειας και Εκπροσώπων των Ομίλων
στην Περιφέρεια, από της ιδρύσεώς της το 1990.

16. 16-10-92

Πρέπει να στέλνονται εγκαίρως, πριν από τις διακοπές του
καλοκαιριού, καταστάσεις με τα νέα εκλεγμένα Διοικητικά
Συμβούλια στην Περιφέρεια και στους Ομίλους.
ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ

17. 13-10-95

Το μπλε βιβλιαράκι με τα μέλη των Ομίλων της 247 Περιφέρειας
πρέπει να ξανατυπώνεται, όταν έχουμε νέους Ομίλους.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.
18.

Κατόπιν αδείας από το I.I.W., η 247 Περιφέρεια ενεγράφη σαν
«φίλος» στην Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κερδοσκοπικών
Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.).
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

19. 04-04-92

Οι Όμιλοι που εκδίδουν περιοδικό, θα πρέπει να στέλνουν 5
περιοδικά στην Γραμματέα της Περιφέρειας, προκειμένου η
Υπεύθυνη Επέκτασης να τα χρησιμοποιεί για τους καινούριους
Ομίλους.

20. 01-11-91

Τα έξοδα του περιοδικού της Περιφέρειας βαρύνουν εξ ολοκλήρου
την Περιφέρεια.
Να χρησιμοποιείται πάντα το ίδιο κλισέ του εξωφύλλου για το
περιοδικό.
Εάν η Διοικητής θέλει κάτι σχετικό με το θέμα της χρονιάς, αυτό
μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό εξώφυλλο.

21. 08-11-96

Οι Εκδότριες των Ομίλων να συνεργάζονται με την Εκδότρια της
Περιφέρειας για να εμπλουτίζεται το Περιοδικό της Περιφέρειας
καθώς και το υλικό προς δημοσίευση στο Newsletter.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

22. 01-11-03

Πριν από κάθε Περιφερειακή Συνάντηση (Συνέδριο – Σύναξη
Ηγεσίας) καλό είναι να συνεδριάζει
α ) το σώμα των ΠροΔιοικητών για ανταλλαγή απόψεων για την
άριστη λειτουργία της Περιφέρειας και
β) η Περιφερειακή Εκτελεστική Επιτροπή

23.

Στις συναντήσεις της Περιφερειακής Επιτροπής κάθε μέλος μπορεί
να εκφράσει άποψη. Τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, οι
Όμιλοι και οι πρώην αξιωματούχοι μπορούν να υποβάλουν και να
υποστηρίξουν προτάσεις προς ψήφιση. Στις ψηφοφορίες ψηφίζουν
μόνο τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής (Εκτελεστική
Επιτροπή της Περιφέρειας και Εκπρόσωποι Ομίλων).

24.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας καλό είναι να
προσέρχεται νωρίτερα σε κάθε Συνάντηση της Περιφέρειας, ώστε
να μπορούν να συζητούν και να ασχολούνται με διάφορα
προβλήματα των Ομίλων.

25.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας προτείνει, αλλά η τελική
απόφαση παραμένει στην Περιφερειακή Επιτροπή.
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

26. 17-02-96

Στη θέση και στη σειρά προσφώνησης για την Ελλάδα προηγείται

η Διοικητής και για το εξωτερικό η Εθνική Εκπρόσωπος.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
27. 15.02.03

Στη Σύναξη Ηγεσίας του Φεβρουαρίου, να γίνονται Σεμινάρια για
τις Εκλεγμένες νέες Προέδρους – Γραμματείς – Ταμίες –
Εκπροσώπους.

28.

Η Διοικητής ορίζει έμπειρες αξιωματούχους της Περιφέρειας για
Σεμινάρια σε Ομίλους που επιθυμούν ή έχουν ανάγκη. Πρέπει να
γίνεται συνδυασμός τόπου διαμονής των αξιωματούχων και του
αιτούντος Ομίλου.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

29. 16-10-92

Η Διοικητής με το φιλοξενούντα Όμιλο κανονίζουν τα του
Συνεδρίου.

01-11-91

Το Ταμείο του Συνεδρίου είναι χωριστό και ανεξάρτητο από το
Ταμείο της Περιφέρειας. Αποδίδεται Απολογισμός Ταμείου και
γράφεται στο περιοδικό της Περιφέρειας.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΜΙΛΩΝ

30. 04-04-92

Οι εκλογές των Ομίλων γίνονται το Φεβρουάριο, ώστε να υπάρχει
χρόνος να σταλούν οι κατάλογοι στην Περιφέρεια.
Επίσης στη Γραμματεία της Περιφέρειας στέλνονται οι φόρμες του
I.I.W. συμπληρωμένες με τα στοιχεία της Γραμματέως του Ομίλου,
για να σταλούν από τη Γραμματέα της Περιφέρειας στο I.I.W., το
αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου (Να έχουν φτάσει).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

31. 01-11-91

Κάθε Όμιλος δρα αυτόνομα, συνεργάζεται όμως με την Περιφέρεια

32.

Πρέπει να ενημερώνεται η Περιφέρεια:
για την ημερομηνία των Γενεθλίων των Ομίλων
για κάθε αλλαγή Εκπροσώπων των Ομίλων
για κάθε μεγάλη εκδήλωση των Ομίλων

01-11-96
01-11-96
04-11-94
33.

Η αλληλογραφία της Περιφέρειας θα στέλνεται στις Γραμματείς
των Ομίλων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις
Προέδρους και τις Εκπροσώπους του Ομίλου στην Περιφέρεια,
δίνοντάς τους φωτοαντίγραφα.
ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

34.

Πριν γίνει εισδοχή ενός προτεινόμενου μέλους, καλό είναι να

προηγηθεί συμμετοχή του
τουλάχιστον επί εξάμηνο.

στις

συναντήσεις

του

Ομίλου,

ΡΟΤΑΡΥ
35. 04-11-94

Συνίσταται προσπάθεια συχνών συνεστιάσεων μεταξύ I.W. και
Ρόταρυ για τη σύσφιξη των σχέσεών τους.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

36. 01-11-91

Επειδή το Ταμείο της Περιφέρειας δεν βρίσκεται συνήθως στην
ίδια πόλη με τη Διοικητή, οι Πρόεδροι των Ομίλων υποχρεούνται
να στέλνουν στην εκάστοτε Ταμία της Περιφέρειας, κατάλογο
ονομάτων των μελών και να καταβάλλουν την εισφορά στην
Περιφέρεια μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Σημ Τα Επίτιμα μέλη πληρώνουν και στην Περιφέρεια και στο
I.I.W.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ – ΙΟΥΝΙΟΥ
από ΔΙΟΙΚΗΤΗ και ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
Ενιαία ανάληψη καθηκόντων, σε κοινή πρόσκληση, με κοινή μνεία και των δύο
ονομάτων – Διοικητού και Εθνικής Εκπροσώπου – και κοινά έξοδα (πλην των
προσωπικών προσκλήσεων που βαρύνουν ατομικά εκάστη εξ αυτών)

Τελετουργικό
Η Διοικητής, η Γραμματέας και η Ταμίας, μία εβδομάδα πριν την Αλλαγή –
Παράδοση Ηγεσίας, πρέπει να στείλουν γραπτώς τον απολογισμό του έργου τους και
τον οικονομικό απολογισμό.
α) Προς την Εκτελεστική Περιφερειακή Επιτροπή
β) Προς τη Γραμματέα όλων των Ομίλων, η οποία θα δίνει αντίγραφο στις
Εκπροσώπους των Ομίλων





Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (που έχει εκλεγεί στη Σύναξη Ηγεσίας) θα
έχει ελέγξει το Ταμείο και θα έχει συντάξει σχετική Έκθεση πριν να
παραδοθεί το Ταμείο στη νέα Ταμία.
Το βράδυ της Αλλαγής – εάν υπάρχει χοροεσπερίδα (η επιλογή ανήκει στην
απερχόμενη αλλά κυρίως στην εκλεγμένη – επερχόμενη Διοικητή, στο χώρο
της οποίας γίνεται άλλωστε η Αλλαγή), η Διοικητής μπορεί να κάνει
συντομότατη μνεία του έργου της και στα οικονομικά της χρονιάς προτού
παραδώσει το σήμα της στη Νέα Διοικητή.
Ακολουθεί σύντομος απολογισμός του έργου της Εθνικής Εκπροσώπου και
παραδίδει και αυτή το σήμα στη διάδοχό της, την επερχόμενη Εθνική
Εκπρόσωπο. Έχει προηγηθεί γραπτή αναφορά του έργου της προς το I.I.W.και
προς όλους τους Ομίλους της χώρας της.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (CONVENTION)

Από το Καταστατικό του I.I.W., προβλέπεται η καταβολή εξόδων οδοιπορικών της
Διοικητού. (Μετ.2003 σελ. 42)
Η 247 Περιφέρεια ενέκρινε και τα έξοδα για το ανά τριετία Συνέδριο (Convention)
του I.I.W. – εισιτήρια – διαμονή – εγγραφή. (05-11-93 / 17-02-96 / 17-11-2000)
Το Καταστατικό του I.I.W. δεν αναφέρεται στο ποιος καταβάλλει τα έξοδα της
Εθνικής Εκπροσώπου. Η Γραμματέας M. Palmer, σε ερώτηση της Εθν. Εκπροσώπου,
απήντησε ότι το θέμα των εξόδων της Εθν. Εκπροσώπου είναι θέμα της Περιφέρειας
(27 Μαϊου 2004).
Η 247 Περιφέρεια απεφάσισε να χορηγεί τα έξοδα για το ανά τριετία Συνέδριο
(Convention) του I.I.W. κατά το ήμισυ. Δηλαδή ενώ στην αρχή εκπληρώνονταν τα
έξοδα της Διοικητού, αφότου έχουμε Εθνική Εκπρόσωπο, πληρώνεται το ήμισυ στην
Διοικητή και το ήμισυ στην Εθνική Εκπρόσωπο.

Προτείνουμε όμως ότι πρέπει η Περιφέρεια να πληρώνει και στην Διοικητή και στην
Εθνική Εκπρόσωπο το σύνολο των εξόδων, δηλαδή Εισιτήριο κανονικό τουριστικής
θέσης – Ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας για τις μέρες του Συνεδρίου. Τα τυχόν άλλα έξοδα
π.χ. περισσότερες μέρες παραμονής, ξενοδοχείο ανώτερης κατηγορίας, εκδρομές
κ.λ.π. θα βαρύνουν προσωπικά τις ίδιες αξιωματούχους.
Επίσης υπάρχει απόφαση σχετικά με τα έξοδα μετάβασης της Διοικητού και Εθνικής
Εκπροσώπου στο Συνέδριο του I.I.W. (Convention): «Η Περιφέρεια σε ειδικό
λογαριασμό να καταθέτει (ενδεικτικά € 1.000) κάθε χρόνο επί δύο χρόνια και τα
υπόλοιπα θα τα συμπληρώνει η Διοίκηση της 3ης χρονιάς, δηλαδή του Συνεδρίου,
προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των δύο αξιωματούχων». Ο λογαριασμός αυτός
δεν πρέπει να μπλέκει με τα άλλα έξοδα της Περιφέρειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σήμερα 21 / 12 / 2004, τα άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού της 247 Περιφέρειας.
«Bylaws», όπως έχουν συνταχθεί από την Επιτροπή του Εσωτερικού Κανονισμού,
στέλνονται στη Γραμματέα της 247 Περιφέρειας για να σταλούν εν συνεχεία στους
Ομίλους.
Η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστούν επί 1 χρόνο δοκιμαστικά. Τον Φεβρουάριο
του 2006 θα αποφασιστεί εάν οι προτάσεις αυτές – ίσως με μερικές αλλαγές, ίσως με
λίγες ακόμη προτάσεις των Ομίλων – θα μεταφραστούν από το υπουργείο
Εξωτερικών και εν συνεχεία θα σταλούν στο I.I.W., για να γίνουν ο Επίσημος
Εσωτερικός μας Κανονισμός.
Παρακαλούμε να μελετηθούν με προσοχή οι προτάσεις.
Αποφασίζουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει το θέμα αυτό από το 2000!

Η Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την Προδιοικητή Ελένη Κογκέτσωφ για τη βοήθεια
στη σύνταξη και επεξεργασία του κειμένου των προτάσεων.
Η Επιτροπή
Πρόεδρος

Μαίη Αισώπου
Μαριάννα Μαλτέζου

Ελισάβετ Πλούσα
Μέλη
Χρυσή Χωρινού

Μαριάννα Καλοειδά
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