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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Σκοπός 

Η  Μη  Κυβερνητική  Οργάνωση  υπηρετεί  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  την  ανάγκη  για 

προαγωγή και διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, 

σύμφωνα με τι αρχές του Ολυμπιακού Πνεύματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά 

την  οργάνωση  και  διεξαγωγή  των  αρχαίων  Ολυμπιακών  Αγώνων. 

  

2.  Μέλη –  Εισφορές Εταίρων – Συνδρομές Μελών 

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε: 

Α)Εταίροι/Ιδρυτικά μέλη 

‐  Εταίροι  είναι  κυρίως  τα  ιδρυτικά  μέλη  της  εταιρείας  και  συνιστούν  την  Γενική 

Συνέλευση της εταιρείας και κάτοχοι έκαστος μέρους μετοχών της εταιρείας.  

‐  Εταίροι  μπορούν  να  γίνουν  άτομα  μετά  από  απόλυτη  πλειοψηφία  της  Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία θα καθορίσει και το ύψος των μετοχών του νέου εταίρου. 

‐ Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα καθώς και να καταρτίζει 

περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. 

‐  Όλα  τα  μέλη  της  εταιρείας  έχουν  ίσα  δικαιώματα.  Ιδιαίτερα  δικαιώματα 

απονέμονται ή αναιρούνται με την συναίνεση όλων των εταιρικών μελών. 

‐ Οι εταίροι δεν καταβάλλουν εισφορά, εκτός εάν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της 

Γ.Σ., η οποία θα καθορίζει το ύψος αυτής. 

‐ Διαγραφή εταίρου από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 6, του 

Καταστατικού, κατά το οποίο ο εταίρος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του ή κρίνεται ανεπαρκής μπορεί να συμβεί εάν ο εταίρος απουσιάσει 3 συνεχόμενες 

φορές  από  Γενική  Συνέλευση  χωρίς  αιτιολόγηση  της  απουσίας  του,  μετά  από 

εισήγηση του διαχειριστή και μετά από απόφαση τουλάχιστον των 2/3 του σώματος. 

Β) Τακτικά μέλη  

Τακτικό μέλος  της  Συμπολιτείας Ολυμπίας μπορεί  να  γίνει  κάθε φυσικό πρόσωπο 

άνω των 18 ετών, εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς τη Γ.Σ. και εγκριθεί, 
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όπως και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που θα εκπροσωπούνται 

από φυσικό πρόσωπο, οριζόμενο από τα ίδια και τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς 

της Εταιρείας. 

Τα  τακτικά  μέλη  καταβάλλουν  στην  οργάνωση  ελάχιστη  ετήσια  συνδρομή, 

τουλάχιστον  150  ευρώ,  το  πρώτο  δεκαήμερο  του  έτους,  για  να  ενισχύσουν  τους 

σκοπούς της Οργάνωσης. Αυτονόητο είναι ότι κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αυξήσει 

το ποσό της ετήσιας συνδρομής του ή μπορεί να  καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό 

ως ενίσχυση για τους σκοπούς της οργάνωσης.  

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να τροποποιηθεί το ποσό της ελάχιστης συνδρομής. 

Τα Τακτικά μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν να εκφέρουν γνώμη/ 

άποψη/ πρόταση, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και εφόσον 

έχουν  εκπληρώσει  τις  οικονομικές  υποχρεώσεις  τους  προς  την  εταιρεία. 

 

Γ) Εταιρικά Μέλη 

Εταιρικά μέλη μπορούν να γίνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, 

εταιρείες όλων των μορφών, όμιλοι εταιρειών, φορείς, οργανισμοί, ιδρύματα, ΜΚΟ, 

ΑΜΚΕ, σύλλογοι, σωματεία, ΚοινΣΕπ κ.α. μετά από έγκριση της Γ.Σ.. 

Τα εταιρικά μέλη θα διαθέτουν σε ετήσια βάση το ποσό της επιλογής τους (το οποίο 

θα πρέπει να ξεκινά από τα τουλάχιστον 2.000 ευρώ) για τις ανάγκες της εταιρείας. 

Τα εταιρικά μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν τις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον το 

επιθυμούν, μπορούν να εκφέρουν γνώμη/ άποψη/ πρόταση χωρίς όμως δικαίωμα 

ψήφου και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την 

εταιρεία. 

Δ) Επίτιμα Μέλη 

Επίτιμα  μέλη  γίνονται  όσοι  προσέφεραν  εξαιρετικές  υπηρεσίες  στη  Συμπολιτεία 

Ολυμπίας, υποστήριξαν έμπρακτα τους σκοπούς της και συντέλεσαν στην ευόδωση 

των σκοπών αυτών και γενικότερα στην πρόοδό της. 

Με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. μπορεί περιπτωσιακά και για λόγους συμπαράστασης 

στο  έργο  της  εταιρείας  να  ανακηρυχθούν  επίτιμα  μέλη  διάφορα  πρόσωπα  που 

συνέβαλαν εμμέσως ή αμέσως στους σκοπούς της.  

Τα  επίτιμα  μέλη  μπορούν  να  παρακολουθούν  τις  Γενικές  Συνελεύσεις,  εφόσον  το 

επιθυμούν και μπορούν να εκφέρουν γνώμη/ άποψη/ πρόταση. Δεν υποχρεούνται 

χρηματικών καταβολών και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
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Ε) Αρωγά Μέλη 

Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση της Γ. Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες 
επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών της 
εταιρείας, δηλαδή: με προσφορά εθελοντικής εργασίας, με παροχή οικονομικής 

ενίσχυσης, με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π. Τα αρωγά 
μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή εκτός αν θελήσουν να 

ενισχύσουν τους σκοπούς της Οργάνωσης. Αυτονόητο είναι ότι κάθε αρωγό μέλος 
μπορεί να  καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως ενίσχυση για τους σκοπούς της 
οργάνωσης. 

Τα αρωγά μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν τις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον το 
επιθυμούν, μπορούν να εκφέρουν γνώμη/ άποψη/ πρόταση εφόσον τους ζητηθεί και 
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

4. Γενικές αρχές συμπεριφοράς των μελών/ Κώδικας δεοντολογίας 

4.1. Οι γενικές αρχές συμπεριφοράς απευθύνονται και δεσμεύουν τα μέλη, τους 

απασχολούμενους εργαζόμενους, τους εθελοντές ανεξαρτήτως της ιεραρχικής τους 

βαθμίδας. Επιπρόσθετα απευθύνεται και δεσμεύει τους συνεργάτες και τους 

συμβούλους οι οποίοι εκπροσωπούν ή λειτουργούν για λογαριασμό της 
Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ. 
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4.2.  Η  τήρησή  τους  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική  αφού  η  τήρησή  τους  συμβάλλει 

ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων όπως έχουν καταγραφεί στο Καταστατικό της 

Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ.  

4.3.  Οι  γενικές  αρχές  είναι  απαραίτητες  ώστε  να  διασφαλιστεί  ότι  όλες  οι 

δραστηριότητες  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  ΑΜΚΕ  διεξάγονται  με  διαφάνεια, 

εντιμότητα και ακεραιότητα.  

4.4. Η Συμπολιτεία Ολυμπίας είναι οι άνθρωποί της με τους οποίους μοιράζεται το 

ίδιο πάθος και οράματα για τη συμφιλίωση των λαών και την καταπολέμηση εν γένει 

διακρίσεων τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, την επίτευξη της 

οικουμενικής  ισότητας  ανεξαρτήτως  φυλής,  φύλου,  γλώσσας  και  θρησκείας,  την 

κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου 

και της δημοκρατίας σε μια ισότιμη και ευνομούμενη κοινωνία. 

4.5. Η διοίκηση της Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης 

και  συνέπειας  προς  τους  εργαζόμενους  και  τους  εθελοντές.  Η  υλοποίηση  του 

καταστατικού σκοπού εξαρτάται από τους ανθρώπους της, γι’ αυτό δεσμεύεται στη 

διατήρηση  και  την  ανάπτυξη  ενός  ασφαλούς  εργασιακού  περιβάλλοντος  που 

προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση.  

4.6. Διασφαλίζει ένα ασφαλές, υγιές και καλά δομημένο περιβάλλον εργασίας. 

4.7.  Προωθεί  ίσες  ευκαιρίες  απασχόλησης,  σε  όλες  τις  περιοχές  της 

δραστηριοποίησης  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  AMKE,  υιοθετώντας  πρακτικές 

πρόσληψης απόλυτα σύμφωνες με  τα προβλεπόμενα από  την εκάστοτε  ισχύουσα 

νομοθεσία κριτήρια και προϋποθέσεις. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στις ικανότητες, 

το  μορφωτικό  επίπεδο  και  τα  νόμιμα  ηλικιακά  όρια  απασχόλησης  κάθε  ατόμου, 

ανεξάρτητα  από  το  φύλο,  την  υπηκοότητα,  το  χρώμα,  το  σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα. 

4.8.  Παρέχει  χώρους  εργασίας  που  ενθαρρύνουν  την  διαφορετικότητα  και  την 

ομαδικότητα  και  επιτυγχάνει  την  υπεροχή  μέσω  προσέλκυσης  και  διατήρησης 

ανθρώπων με γνώσεις και αξίες. 

4.9.  Τα  μέλη  της  Συμπολιτείας  Ολυμπίας  θα  συμβάλλουν  στη  δημιουργία  ενός 

αρμονικού  περιβάλλοντος  εργασίας  με  βάση  το  ομαδικό  πνεύμα,  τον 

αλληλοσεβασμό και την κατανόηση. 

4.10. Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί εργασίας και λογιστικής καθώς 

και με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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4.11.Τα μέλη, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές της Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ είναι 

άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους της οργάνωσης, έχουν κοινωνικές 

ευαισθησίες,  έχουν  τη  διάθεση  ανιδιοτελούς  προσφοράς  και  προσεγγίζουν  την 

ανθρωπιστική  δράση  ως  αναπόσπαστο  μέρος  της  πολιτικής  ζωής,  χωρίς  καμία 

προκατάληψη, ανεξάρτητα δηλαδή από φυλή, φύλλο, θρήσκευμα ή εθνικότητα. 

4.12.  Τα μέλη, οι  εργαζόμενοι, οι  εθελοντές  της  Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ θα 

προσπαθούν να φροντίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων 

ομάδων  (παιδιά,  γυναίκες,  μονογονεϊκές  οικογένειες,  ηλικιωμένοι,  ανάπηροι, 

πρόσφυγες,  αλλοδαποί,  θύματα  βασανιστηρίων  ή  άλλων  μορφών  βίας  ή 

εκμετάλλευσης κλπ.). Θα συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι τα συμφέροντά τους θα είναι η πρωταρχική μέριμνα. 

4.13. Τα μέλη της Συμπολιτείας Ολυμπίας θα τηρούν τους καταστατικούς σκοπούς 

και  η  προσωπική  και  επαγγελματική  τους  συμπεριφορά  θα  στηρίζεται  σε  μη‐

ρατσιστική και χωρίς διακρίσεις συμπεριφορά. Ποτέ δεν θα ζητήσουν αμοιβή από 

άτομα, τα οποία εξυπηρετούν σε αντάλλαγμα για την βοήθεια που προσφέρουν, ποτέ 

δεν θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε εκμεταλλευτική σχέση με άτομα που ζητούν ή 

λαμβάνουν  βοήθεια.  Θα  επιδεικνύουν  φιλαλήθεια,  αφοσίωση  και  τιμιότητα  στις 

πράξεις τους. Θα έχουν υπομονή, σεβασμό και ευγένεια με όλα τα άτομα με τα οποία 

έρχονται  σε  επαφή,  συμπεριλαμβανομένων  συναδέλφων,  εξυπηρετούμενων, 

κρατικών  εκπροσώπων,  εκπροσώπων  επιχειρησιακών  και  εκτελεστικών  εταίρων, 

δωρητών κλπ..  

 

5. Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων 

5.1.  Τα  ιδρυτικά  μέλη  (εταίροι),  οι  υπάλληλοι  και  οι  εθελοντές/τριες,  πριν  την 

ανάληψη των καθηκόντων τους, πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν ότι θα 

συμμορφωθούν με τα εξής: 

5.2.  Οι  συγκρούσεις  συμφερόντων  μεταξύ  της  οργάνωσης  και  των  μελών  της 

διοικούσας  επιτροπής,  των  υπαλλήλων  και  των  εθελοντών/‐τριών  θα  πρέπει  να 

αποφεύγονται. 

5.3. Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν: 

● Το  ιδιωτικό  συμφέρον  ενός  προσώπου  παρεμβαίνει  ή  παρεμποδίζει  τα 

συμφέροντα της οργάνωσης.  

● Ένα πρόσωπο έχει δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα που καθιστούν δύσκολη 

την αντικειμενική και αποτελεσματική εκπλήρωση της εργασίας του.  
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5.4. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή 

τους ή το αρμόδιο τμήμα προσωπικού εφόσον σκέφτονται δεύτερη απασχόληση ή 

να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ενός ανταγωνιστή. 

 

6. Προβολή ‐ επικοινωνιακή πολιτική – προσωπικά δεδομένα 

6.1.Επιδιώκουμε  μια  σαφή  και  διαυγή  προβολή  και  επικοινωνιακή  πολιτική 

προκειμένου να προαγάγουμε και να πετυχαίνουμε τους σκοπούς και τους στόχους 

μας.  

6.2.  Προσπαθούμε  να  ενημερώνουμε  το  κοινό  μέσω  του  δικτυακού  τόπου  της 

Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ, με την παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

συνεντεύξεων,  με  δελτία  τύπου  και  έντυπου  υλικού,  καθώς  και  οργανώνοντας 

πολιτισμικά γεγονότα, ομιλίες και συνέδρια για ποικίλα θέματα.  

6.3.Η  επικοινωνία με  τα Μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης  είναι  ευθύνη συγκεκριμένων 

ατόμων που η Συμπολιτείας Ολυμπίας έχει εξουσιοδοτήσει ρητά για το σκοπό αυτό. 

Σε περιπτώσεις που λαμβάνουν ερωτήσεις πάνω σε εταιρικά θέματα στα οποία δεν 

έχουν  ρητά  εξουσιοδοτηθεί  να  απαντήσουν,  θα  πρέπει  να  τις  διαβιβάσουν  στο 

αρμόδιο Τμήμα. 

6.4.Θα τηρείται υποχρεωτικά από την Συμπολιτεία Ολυμπίας και από όλα τα μέλη της 

ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις και τις 

οδηγίες του Οργανισμού. 

6.5.Ειδικότερα, η  Συμπολιτεία Ολυμπίας προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των 

εργαζομένων  και  των  εθελοντών,  επιτρέποντας  τη  χρήση  τους  μόνο  από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το 

νόμο για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την 

δραστηριότητα της Συμπολιτείας Ολυμπίας. 

6.6.Αναγνωρίζει λοιπόν τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών 

δεδομένων  που  σχετίζονται  με  όλα  τα  άτομα  με  τα  οποία  αλληλεπιδρά, 

συμμορφούμενοι με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για 

την Συμπολιτεία Ολυμπίας. Για το σκοπό αυτό, προστατεύουμε όλα τα προσωπικά 

δεδομένα των εργαζομένων, των εθελοντών, των συνεργατών και των συμβούλων 

μας με την εφαρμογή όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέσων για 

την  πρόληψη  μιας  τυχαίας  ή  παράνομης  καταστροφής,  απώλειας,  αλλοίωσης,  μη 

εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης. 
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6.7.Η παραβίαση των γενικών αρχών / Κώδικα Δεοντολογίας ανατίθεται στη Γενική 

Συνέλευση και στο Νομικό Σύμβουλο της Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ. 

6.8.Η  μη  συμμόρφωση  με  τους  κανόνες  του  Κώδικα  θεωρείται  παράπτωμα  και, 

σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  νόμους  και  κανονισμούς,  μπορεί  να  υποβάλει  τον 

ενδιαφερόμενο εργαζόμενο, ανεξαρτήτων ιεραρχικής βαθμίδας και ανάλογα με την 

βαρύτητα  της  παράβασης,  σε  πειθαρχικές  ενέργειες,  συμπεριλαμβανομένης  της 

λήξης  της  απασχόλησης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  καθώς  και  τις 

εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες της Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ. 

 

7. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  και Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Όπως ορίζει το άρθρο 8 του Καταστατικού. 

8. Συνεργασίες 

8.1 Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και σύστασης της Οργάνωσης, η συνεργασία 

με  διεθνείς,  εθνικούς  οργανισμούς  και  φορείς,  οι  οποίοι  μοιράζονται  και 

ενστερνίζονται τους σκοπούς και τη δεοντολογία της, επιδιώκεται ως αυθυπόστατος 

όρος της λειτουργίας της.  

8.2 Καταστατικός όρος της δράσης της οργάνωσης είναι η συνεργασία, η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η επικοινωνία με άλλους οργανισμούς και φορείς με παρόμοια ή 

παρεμφερή δράση, καθώς και με οργανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για τον 

σκοπό της. 

8.3  Η  συνεργασία  στηρίζεται  στη  διαφάνεια,  και  τον  αμοιβαίο  σεβασμό. 

Η  οργάνωση  αναλαμβάνει  να  υλοποιήσει  προγράμματα  που  αιτούνται  τοπικοί 

φορείς, οργανισμοί και συνεργάτες, έπειτα από εξέταση, αυτοψία και εκτίμηση των 

αναγκών τους με πλήρη σεβασμό των  ιδιαιτεροτήτων,  των προϋποθέσεων και  της 

δυνατότητας παρέμβασης.  

9. Πρότυπα πρακτικής εξεύρεσης πόρων 

Οι  δραστηριότητες  εξεύρεσης  πόρων  δεσμεύονται,  πρωτίστως,  από  την  κείμενη 
(Ευρωπαϊκή και διεθνή) νομοθεσία. 

● Σύμφωνα με τις αρχές της οργάνωσης, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και 
χορηγίες που συνάπτονται με ελεύθερη βούληση.  

● H οργάνωση δεν συλλέγει πόρους προς ίδιον οικονομικό όφελος.  
● H  οργάνωση  συλλέγει  πόρους  με  σεβασμό  στην  ελεύθερη  βούληση  του 

χορηγού, χωρίς άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού.  
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● Η οργάνωση είναι υπόλογη προς όλους  τους  χορηγούς  της, δεσμεύεται ως 
προς  την  τήρηση  των  δικαιωμάτων  τους  με  την  παροχή  έγκυρων 
πληροφοριών για τη χρήση των συνεισφορών τους, τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.  

● Το  τμήμα  εξεύρεσης  πόρων  προσεπικυρώνει  ότι  η  συλλογή  πόρων,  η 
λογιστική  και  υποβολή  εκθέσεων  είναι  διαφανείς,  σαφείς  και  ρητές.  
Πηγές χρηματοδότησης είναι οι συνδρομές μελών, οι επιχορηγήσεις διεθνών 
οργανισμών  ή  της  Ε.Ε.,  επιχορηγήσεις  Δημόσιων  –  Δημοτικών  Αρχών  και 
ιδιωτών και δωρεές νομικών ή φυσικών προσώπων. 

Μέθοδοι εξεύρεσης πόρων της οργάνωσης είναι: 

● Προσέλκυση  υποστηρικτών  και  εθελοντών  μέσω  εκστρατειών,  εκθέσεων, 
διαλέξεων, σεμιναρίων, δημοπρασιών, κτλ.  

● Καταχώρηση της οργάνωσης σε διαδικτυακή πύλη εξεύρεσης πόρων.  
● Δωρεές μέσω του διαδικτυακού τόπου της οργάνωσης. 
● Εξεύρεση επιχορηγήσεων με εμπεριστατωμένες προτάσεις δράσεων.  

10. Διαδικασίες για δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς 

Οι  διαδικασίες  που  ακολουθούνται  για  τους  δημόσιους  διαγωνισμούς, 
συμμορφώνονται προς τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται από τους κύριους 
χρηματοδότες  όπως  επίσης  και  τη  νομοθεσία  των  εμπλεκομένων  κρατών.  H 
οργάνωση δίνει έμφαση στη διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούνται. 

 

11. Σχέσεις με τους προμηθευτές μας 

11.1.  Η  Συμπολιτεία  Ολυμπίας  ΑΜΚΕ  παρέχει  σε  όλους  τους  υφιστάμενους  ή 

υποψήφιους προμηθευτές της ισότιμες ευκαιρίες και απαιτεί από τους προμηθευτές 

της να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα ακεραιότητας. Οι αποφάσεις της Συμπολιτείας 

Ολυμπίας  ΑΜΚΕ,  σε  επίπεδο  συνεργασιών,  βασίζονται  σε  αντικειμενικά  κριτήρια 

όπως: η ποιότητα των παρεχόμενων έργων, προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και 

άμεση εξυπηρέτηση,  η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική 

συνέπεια  στην  παράδοση  των  έργων,  των  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών,  η 

συμμόρφωση  με  τις  βασικές  αρχές  της  βιώσιμης  ανάπτυξης  και  ιδιαίτερα  με 

συγκεκριμένα  περιβαλλοντικά  και  κοινωνικά  κριτήρια,  η  ύπαρξη  κατάλληλης 

τεχνολογικής  υποδομής  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  της  Συμπολιτείας 

Ολυμπίας ΑΜΚΕ, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. 

11.2.  Στόχος  είναι  η  διασφάλιση  αξιόπιστων  και  αδιάλειπτων  πηγών  εφοδιασμού 

μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία συμβάλλει στην προστασία της φήμης 

της Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ. 
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11.3.  Η  Συμπολιτεία  Ολυμπίας  ΑΜΚΕ  θα  διακόψει  οποιαδήποτε  επιχειρηματική 

σχέση  με  έναν  προμηθευτή  ή  εργολάβο,  ο  οποίος  διαπιστώνεται  ότι  εφαρμόζει 

παράνομες πρακτικές και αντιβαίνει στον παρόντα Κώδικα. 

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

12.1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός   μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης με την πλειοψηφία των 2/3 των Εταίρων.  

12.2. Η πρόταση για την αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού μπορεί να γίνει είτε με 

πρόταση δυο εκ των μελών της Γενικής Συνελεύσεως είτε με πρόταση των 2/5 του 

σώματος της Γ.Σ. 

12.3 Κάθε μέλος με την εγγραφή του στην ΜΚΟ δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των παραπάνω.». 

 

 

Η Διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος 

της Συμπολιτείας Ολυμπίας ΑΜΚΕ 

 

   

 

   

Ακριβές αντίγραφο από 

το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. 

Βύρωνα, 7.9.2021 

 


