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ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ
ΟΝΝΕΔ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΝ (ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΝΕΩΝ)
ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΕΣΛΗΝ (ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΗΚ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΑΕΘΕΕ)
ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΕΙιΜΞΙΟ)
ΑΙΕΞΕΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΞΑΓΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
ΦΟΡΟΥΜ “ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟ Ι”
ΣΠΙΤΙ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΊΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Μ ΕΣΣΗΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΡΗΓΜΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜ ΟΣ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΝΕΟΙ ΓΕΣΑ ΣΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΙΙΕ)
ΓΣΕ Ε , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΓΓιΤ
Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι μία “πλατφόρμα”
οργανώσεων νέων, που συγκροτήθηκε με βάση την ίδια
βούληση των μελών του, επιδιώκοντας να αποτελέσει έναν
αντιπροσωπευτικό και φερέγγυο εκφραστή της Ελληνικής
Νεολαίας. Οι οργανώσεις μέλη του ΕΣΥΝ, διατηρώντας την
αυτονομία τους, συμμετέχουν στο ΕΣΥΝ ισότιμα, χωρίς
αποκλεισμούς με βάση το θρήσκευμα, τη φυλή, τη
διαφορετικότητα, διαμορφώνοντας έτσι ένα ευρύτατο πλαίσιο
διαλόγου και ανάδειξης προβληματισμών για τα ζητήματα που
απασχολούν τη γενιά μας.
Το ΕΣΥΝ οφείλει να αποτελέσει μια νέα πολιτική και
κοινωνική πρωτοπορία. Ξεπερνώντας όλα όσα μας χώριζαν
στο χθες, ερχόμαστε στο σήμερα να ανασυνθέσουμε το χάρτη
της οργανωμένης δράσης των νέων, να αναδείξουμε ν έες
συλλογικότητες, να σφυρηλατήσουμε την ενότητα της γενιάς
μας απέναντι στο αύριο. Ξεπερνάμε κομματικές, ιδεολογικές,
κοινωνικές δεσμεύσεις, που τόσα χρόνια μας απαγόρευαν να
βρεθούμε όλοι μαζί, αναζητώντας λύσεις και προτάσεις,
διαμορφώνοντας έτσι τους όρους για μια νέα πολιτική για τη
Νεολαία, από την Νεολαία.

Θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας αφορούν.
Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η ομοφυλοφοβία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η
ανεργία, η απομόνωση , η θητεία, τα εθνικά θέματα,
ο απόδημος ελληνισμός, είναι μερικά από τα θέματα που συζητούμε.
Γϊα όλα αυτά τα ζητήματα αναπτύσσουμε έναν ευρύ διάλογο ανάμεσα
στις οργανώσεις. Πλέον, κανείς δεν μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο, αφού
τόσοι πολλοί διεκδικούν λύσεις και καταθέτουν προτάσεις.
Αναπτύσσουμε τις σχέσεις της Ελληνικής Νεολαίας με τη Νεολαία
του κόσμου. ΣυμίϊϊΜϊΟυμε σε διεθνής οργάΐίόμούς για ζητήματα
Νεολαίας, γινόμαστε πομποί και δέκτες θέσεων, προτάσεων και πολιτικών
για τη νέα γενιά.
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Η Γενική Συνέλευση είναι το κύριο όργανο στο ΕΣΥΝ. Έ χει αρμοδιότητες για
τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη:

• ζ,υστάση οργανω
• Εκλογή οργάνων διοίκησε ως
• Τροποποίηση του καταστατικού
(καταστατική ΓΣ)
Μ
• Θέσεις του ΕΣΥΝ

ξΐϋ#

Στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΥΝ συμμετέχουν όλα τα μέλη του (Τακτικά,
Συνδεδεμένα, Παρατηρητές).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΟΝ
Το Συμβούλιο μελών είναι το ενδιάμεσο όργανο /άμεσα στη Γενική
Συνέλευση και τη Εκτελεστική Επιτροπή. Έ χει συμβο ευτικί , για την
Εκτελεστική Επιτροπή, αρμοδιότητα και σκοπός ίου είναι ναριευρύνει το
διάλογο μεταξύ των οργανώσεων μελών του ΕΣΥΝ, ώστε να μην υπάρχει
κενό μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοπριεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
. .«
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καί είναι αρμόδια για την επίλυση ζηΐηματων που,δεν ρυθμίζονται απο το
■
^
Καταστατικό η απο αποφαστμιης Γενικής Συνελευσηο. ΑπΒτ}|λέΓ
αριθμό πολιτικών νεολαιών και κοινωνικών οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι
κοίΜίνΚών οργανώσεων εκλέγονται από το σώμα των ομόάιδών του
οργα να ^ω νλενώ οι πολιτικές νεολαίες κατα την κοινοβουλευτική κατάταξη.
Οι,,θέσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι προσωποπαγείς.

Απαιτούμε η άποψή μας να γίνεται σεβαστή. Η φωνή μας πιο δυνατή.
Εξάλλου, για πρώτη φορά τόσοι πολλοί στο όνομα των πολλών, διεκδικούν
ένα καλύτερο αύριο για την Ελληνική Νεολαία και την Πατρίδα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Όργανο Διοίκησης του

Το Προεδρείο του ΕΣΥΝ αποτελείται από:

Τα όργανα του ΕΣΥΝ είναι:
Η |

• Τον Πρόεδρο του Ε
• Τους αντιπροέδρο

,υνελευση

• ίο συμβούλιο Μελών
• Η Εκτελεστική Επιτροπή
• Το Προεδρείο

του

γονται για ετήσια θητεία και εναλλάσσονται σε αυτό οι
&-κιιρυυωιιυΐ των οργανώσεων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Έ χει ως αρμοδιότητα την εκπροσώπηση του ΕΣΥΝ.
Ο πρόεδρος του ΕΣΥΝ είναι αρμόδιος για την τακτική ή έκτακτη
σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΥΝ
Μέλη του ΕΣΥΝ μπορούν να γίνουν οργανώσεις νέων, που πληρούν
τα κριτ άρια ; τσυ®καταστατικού, τα οποία σε γενικές γραμμές
σχετίζονται με τη δημοκρατική δομή και διάρθρωση, το σεβασμό
στα ατομικά|<αι συλλογικά δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και τις
συνθήκε|, αλλά και με το εύρος της οργάνωσης και τα χρόνια
παρουσίας της στην Ελληνική Νεολαία.

Μ ε βάση τα κριτήρια αυτά, το ΕΣΥΝ έχει 3 διαφορετικές
διαβαθμίσεις μελών:

• Τηκτικά με
τα οποία
συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση
με 3, 5, 2, αντιπροσώπους ανάλογα με
αριθμό μελών της οργάνωσης
- Συνδεδεμένα μέλη, που
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση

