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Οι Σοπικοί υντονιςτζσ (Σ) ορίηονται με απόφαςθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ (Ε) για
διάρκεια καταρχιν ενόσ ζτουσ. Οι Σ ανακοινώνονται ςτα μζλθ. Η Ε εκτιμά τα πεπραγμζνα
και τισ ανάγκεσ του δικτφου κανονικά ςτθν αρχι κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και ορίηει τα TORs
για τθν επόμενθ περίοδο, προτείνει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τθν παράταςθ τθσ ιδιότθτοσ τουσ
ωσ Σ για ζνα ακόμθ ζτοσ, θ ορίηει τουσ νζουσ Σ. Οι Σ μποροφν να αποχωριςουν των
κακθκόντων τουσ ανά πάςα ςτιγμι με ζγγραφθ παραίτθςθ ι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ομάδασ
Επικοινωνίασ τθσ ΑΛΛΗΛΟΝnet.
τισ χώρεσ ι πόλεισ όπου θ ‘ΑΛΛΗΛΟΝ ζχει δυνατι παρουςία κα υπάρχει ομάδα Σοπικών υντονιςτών
που κα αποτελείται ςυνικωσ από ζωσ και πζντε μζλθ. Σο κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ Σοπικών υντονιςτών
κα ζχει μια από τισ παρακάτω ειδικότθτεσ:


Επικεφαλισ τθσ ομάδασ Σοπικών υντονιςτών: Θα ζχει τθν ευκφνθ των τακτικών ςυναντιςεων
τθσ ομάδασ Σοπικών υντονιςτών και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν επικοινωνία των Σοπικών
υντονιςτών με τθν ομάδα επικοινωνίασ και τθν διοίκθςθ τθσ ‘ΑΛΛΗΛΟΝ.



Σοπικόσ υντονιςτισ για τθν οργάνωςθ εκδθλώςεων: ςτόχοσ κα είναι να οργανώνει για τθν
‘ΑΛΛΗΛΟΝ τουλάχιςτον 4 εκδθλώςεισ τον χρόνο. Η εκδθλώςεισ αυτζσ μπορεί να είναι
διαφόρων ειδών : ςυναντιςεισ δικτφωςθσ, ςεμινάρια, ομιλίεσ, pannels…



Σοπικόσ υντονιςτισ για τθν προώκθςθ των δικτφων μελών και μεντόρων: ςτόχοσ του κα είναι
θ προώκθςθ των δικτφων μελών και μεντόρων. Θα ενθμερώνει κυρίωσ του νζουσ που μποροφν
να επωφελθκοφν από τα δίκτυα τθσ ΑΛΛΗΛΟΝ. Θα κάνει χριςει των κοινωνικών δικτφων
(Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter) τθσ ΆΛΛΗΛΟΝ.



Σοπικόσ υντονιςτισ για τα κοινωνικά δίκτυα : κα είναι υπεφκυνοσ για τθν δθμιουργία μιασ
τοπικισ ομάδασ Facebook τθσ ΆΛΛΗΛΟΝ για τθν περιοχι του και τθν απαραίτθτθ διαχείριςθ
τθσ. Θα βοθκάει και ςτθν ςυνολικι διαχείριςθ και προώκθςθ τθσ ΑΛΛΗΛΟΝ ςτα κοινωνικά
δίκτυα (LinkedIn, Youtube, Twitter…).

Tα μζλθ μιασ ομάδασ Σοπικών υντονιςτών κα εργάηονται ομαδικά και με ευελιξία υπό τθν κακοδιγθςθ
του επικεφαλι τθσ ομάδασ. Θα ςυναντιόνται και κα επικοινωνοφν τακτικά, μεταξφ τουσ και με τισ άλλεσ
δομζσ τθσ ‘ΑΛΛΗΛΟΝ.
Οι Σ κα ζχουν ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ φορείσ. Ο Σ κα μπορεί εάν το επικυμεί και από δικι

του πρωτοβουλία να οργανώνει ςυνεργαςίεσ, εκδθλώςεισ και δράςεισ με τοπικοφσ
φορείσ, επαγγελματικοφσ (επιμελθτιρια, ςφνδεςμοι εξαγωγζων, κλπ.),
πανεπιςτθμιακοφσ, φοιτθτικοφσ και άλλουσ. τουσ χώρουσ τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και νεανικισ επιχειρθματικότθτασ δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν
ενθμζρωςθ των νζων για τισ ςυμβουλευτικζσ δυνατότθτεσ που προςφζρει το δίκτυο
μεντόρων τθσ ΑΛΛΗΛΟΝ ςχετικά με τισ ςπουδζσ, καριζρα και επιχειρθματικότθτα.

