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Εγκριθέν από το Συμβούλιο των Διευθυντών στις 9 Μαΐου 2019* 

Παρ. 1 

Το Stiftelsen Flyktninghjelpen είναι ένα ίδρυμα μετατετραμμένο από την ένωση Det Norske 
Flyktningeråd, η οποία ιδρύθηκε από εθελοντικές Νορβηγικές οργανώσεις αρωγής απασχολούμενες με 
το προσφυγικό. Το ίδρυμα τροποποίησε τη Νορβηγική του επωνυμία από Stiftelsen Flyktningeråd σε 
Stiftelsen Flyktninghjelpen το 2005. Η επίσημη επωνυμία του ιδρύματος στην αγγλική, το Νορβηγικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Norwegian Refugee Council - NRC), παρέμεινε ίδια. Το ίδρυμα θα 
συνεχίσει τις ανθρωπιστικές παραδόσεις και την επάρκεια εμπειρογνωμοσύνης που έχουν 
αντιπροσωπεύσει η ένωση και τα μέλη της. Το Stiftelsen Flyktninghjelpen είναι μία επιχειρησιακή 
οργάνωση, που υλοποιεί τα δικά της προγράμματα στο βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

Παρ. 2 Σκοπός 

Το NRC εργάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων και ευάλωτων ανθρώπων κατά 
τη διάρκεια κρίσης. 

Μέσω των προγραμμάτων μας παρέχουμε αρωγή για να καλύψουμε επείγουσες ανθρωπιστικές 
ανάγκες, να αποτρέψουμε τον περαιτέρω εκτοπισμό και να συμβάλουμε σε βιώσιμες λύσεις. Μέσω της 
συνηγορίας μας αγωνιζόμαστε για τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την επίτευξη μακροπρόθεσμων 
λύσεων. Μέσω του Μητρώου Αναμονής παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη σε στρατηγικούς εταίρους όπως 
τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και σε εθνικούς και διεθνείς φορείς. 

Αναλαμβάνουμε δράση στη διάρκεια καταστάσεων ένοπλων συρράξεων και παρεμβαίνουμε σε άλλα 
πλαίσια όπου οι δεξιότητές μας θα φέρουν προστιθέμενη αξία. Είμαστε οργάνωση που βασίζεται στα 
δικαιώματα και είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της 
αμεροληψίας. 

Παρ. 3 Πόροι 

Οι δράσεις του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες χρηματοδοτούνται από εράνους, 
αναθέσεις επί πληρωμή, απευθείας εισφορές και έσοδα από την εργασία μας. Αυτή η εργασία μπορεί 
να διεκπεραιώνεται από το Ίδρυμα ή από τις εταιρείες που κατέχουμε. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα αναζητά 
την κινητοποίηση εθελοντικών προσπαθειών. 

Το Ίδρυμα έχει ένα βασικό κεφάλαιο 1.000.000 Νορβηγικών Κορωνών (ΝΟΚ).  

Παρ. 4 Αποφασίζοντα όργανα του Ιδρύματος 

Το Ίδρυμα έχει ένα Συμβούλιο Διευθυντών και μία Εκλογική Επιτροπή. 

Το μέλος οιουδήποτε οργάνου του Ιδρύματος με αποφασιστική αρμοδιότητα αποκλείεται από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες ή αποφάσεις που αφορούν ζητήματα τέτοιας μεγάλης σημασίας για το ίδιο ή 
οιονδήποτε οικείο του, που πρέπει να θεωρείται ότι έχει προεξέχον προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον 
από το ζήτημα αυτό. Αποκλείεται επίσης εάν έχει θέση ή αξίωμα σε έναν ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, 
οργάνωση ή επιχείρηση που έχει οικονομικό ή άλλο προεξέχον συμφέρον στο ζήτημα ή εάν έχει στο 
παρελθόν συμμετάσχει στην επεξεργασία του ζητήματος, έχοντας τέτοια ιδιότητα. 



Παρ. 5 Το Συμβούλιο Διευθυντών 

Το Συμβούλιο αποτελείται από διευθυντές με ειδικές αρμοδιότητες σε πεδία στρατηγικής σημασίας για 
τον σκοπό και τη λειτουργία του Ιδρύματος. 

Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα έως δώδεκα διευθυντές, από τους οποίους κατ’ ελάχιστο δύο είναι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι του προσωπικού. Ο αριθμός των εκπροσώπων του προσωπικού μπορεί να 
αυξάνεται, εάν αυτό απαιτηθεί υπό της εφαρμοστέας Νορβηγικής νομοθεσίας για τη συμμετοχή του 
προσωπικού στα Ιδρύματα. 

Το συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν τουλάχιστο έξι διευθυντές είναι παρόντες. Στην περίπτωση 
ισοψηφίας, ο πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος, έχει την 
αποφασιστική ψήφο. 

Το Συμβούλιο εκπροσωπεί το Ίδρυμα προς τα έξω και είναι υπεύθυνο για την χρηστή διοίκηση του 
Ιδρύματος, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του ιδρύματος, την Πράξη για τα Ιδρύματα και λοιπούς 
ισχύοντες νόμους και ρυθμίσεις. 

Το Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό Γραμματέα. 

Παρ. 6 Εκλογή Διευθυντών 

Το Συμβούλιο εκλέγει νέους διευθυντές και μπορεί να επανεκλέξει αποσυρόμενους διευθυντές, 
υποκείμενο στους περιορισμούς που περιέχονται στην εντολή της Εκλογικής Επιτροπής (παρ. 7). Η 
διάρκεια της θητείας του διευθυντή είναι ένα έτος. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο το 3ο 
τρίμηνο.  

Ένας αποσυρόμενος διευθυντής μπορεί να επανεκλεγεί μέχρι οκτώ συναπτές περιόδους, έτσι ώστε η 
συνολική διάρκεια των θητειών του να μπορεί να είναι εννέα περίοδοι. Εάν το επιβάλλουν ιδιαίτεροι 
παράγοντες, ένας διευθυντής μπορεί να εκλεγεί για τρεις επιπλέον περιόδους. Το Συμβούλιο μπορεί 
μόνο να εκλέγει, να επαναδιορίζει και να παύει διευθυντές, σύμφωνα με σχετική σύσταση από την 
Εκλογική Επιτροπή.  

Το Συμβούλιο εκλέγει τον δικό του πρόεδρο και αντιπρόεδρο σύμφωνα με τις συστάσεις της Εκλογικής 
Επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι ένα έτος, με τη δυνατότητα 
επανεκλογής για όσο διαρκεί η θητεία του ατόμου στο Συμβούλιο. 

Η διοίκηση οργανώνει τις εκλογές και καθορίζει τη θητεία των αντιπροσώπων του προσωπικού στο 
Συμβούλιο, σε συνεργασία με αντιπροσώπους οργανώσεων προσωπικού, ανεξάρτητα από την Εκλογική 
Επιτροπή και το Συμβούλιο.  

Παρ. 7 Η Εκλογική Επιτροπή 

Το Ίδρυμα του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες έχει μία Εκλογική Επιτροπή, αποτελούμενη 
από τρία μέλη, ένα από τα οποία εκλέγεται από τους υπαλλήλους και δύο από το Συμβούλιο Διευθυντών. 
Η Εκλογική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της. Ένας διευθυντής δεν μπορεί να εκλεγεί στην Εκλογική 
Επιτροπή. Η θητεία του μέλους της Εκλογικής Επιτροπής είναι τριετής. Τα αποσυρόμενα μέλη της 
Εκλογικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν για δύο συναπτές περιόδους. 

Εντολή της Εκλογικής Επιτροπής 

Η Εκλογική Επιτροπή έχει την ευθύνη της πρότασης νέων υποψηφίων για το Συμβούλιο, καθώς και της 
εκτίμησης ενδεχόμενης πρότασης αποσυρόμενων διευθυντών για επανεκλογή. Όλοι οι υπάλληλοι και τα 



μέλη του Συμβουλίου και της Εκλογικής Επιτροπής μπορούν να προτείνουν ελεύθερα ονόματα 
υποψηφίων διευθυντών στην Εκλογική Επιτροπή. Το Συμβούλιο καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια 
προσόντων για να αποτελέσουν τη βάση για την εκλογή νέων διευθυντών και την επανεκλογή 
διευθυντών εν ενεργεία. Η Εκλογική Επιτροπή μπορεί να προωθήσει πρόταση σύντμησης της διάρκειας 
της θητείας ενός διευθυντή. 

Η Εκλογική Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις και κάνει σύσταση που παρουσιάζεται στο Συμβούλιο προς 
έγκριση.  

Παρ. 8 Ο Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την καθημερινή διαχείριση των δράσεων. Ο Γενικός Γραμματέας 
παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου με το δικαίωμα λόγου και πρότασης. 

Παρ. 9 Εξουσιοδότηση 

Το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη του Συμβουλίου ή τον Γενικό Γραμματέα να εκπροσωπεί το 
Ίδρυμα προς τα έξω, μόνος ή από κοινού. Το Συμβούλιο μπορεί να παράσχει πληρεξουσιότητα.  

Παρ. 10 Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού 

Κάθε τροποποίηση αυτού του καταστατικού, με την εξαίρεση της παρούσας παρ. 10, μπορεί να εγκριθεί 
με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Διευθυντών. Προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού 
αποστέλλονται γραπτώς στους διευθυντές προσηκόντως προ της συνεδρίασης του Συμβουλίου, στην 
οποία πρόκειται να εξεταστούν οι τροποποιήσεις. 

Παρ. 11 Διάλυση του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

Κάθε απόφαση εκκαθάρισης του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες προϋποθέτει την 
ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, με την παρουσία όλων των διευθυντών σε δύο συναπτές 
συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες, το διαθέσιμο ταμείο του διατίθεται σε έναν ανθρωπιστικό σκοπό σχετικό με τους 
πρόσφυγες, σύμφωνα με την περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου Διευθυντών.  

Αυθεντικό έγγραφο – Καταστατικό του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

Jan Egeland 

Γενικός Γραμματέας 

Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

* Εγκεκριμένο από την Νορβηγική Αρχή Παιγνίων και Ιδρυμάτων στις 17 Οκτωβρίου 2019  

 

 


