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 Οη Κατεσθσντήριες Αρτές Σσμπεριυοράς ηνπ ςλλόγος Ιζηοπικών Μελεηών 

ΚΟΡΤΒΑΝΣΔ - ζηο εξήρ θα αναθέπεηαι ωρ Σύλλογος - απνηεινχλ, ζε πνιχ βαζηθφ 

επίπεδν, κηα πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπκε ζεζπίζεη γηα φια ηα Μέιε 

(Οπιίηεο θαη Φίινπο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Σπιιφγνπ) θαη 

Σπλεξγάηεο - ζηο εξήρ θα αναθέπεηαι/-νηαι ωρ Μέλος/-η ή Σσνεργάτης/ες ανηίζηοισα - 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο πξαθηηθέο δενληνινγίαο ηνπ/σλ 

ηφπνπ/σλ δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σςλλόγος. 

 

 

 

1. Αθοζίυζη ζηην Ακεπαιόηηηα και ηην Ηθική  

 

Η θήκε ηνπ Σςλλόγος ζε φηη αθνξά ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ εζηθή δελ ζα πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Γηα λα δηαηεξεζεί απηή ε θήκε, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηε φιεο ηηο Κατεσθσντήριες Αρτές Σσμπεριυοράς θαη λα επηδεηθλχεηε 

επζπθξηζία ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ζαο.  

 

Ωο ζπκκεηέρνληεο ζηα Κνηλά θαη ζε Δξάζεηο ηνπ Σςλλόγος, ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπκε εζηθά θαη λνκηθά δηιήκκαηα, ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη δχζθνια.  

 

Οη απνθάζεηο καο ζε απηά ηα δηιήκκαηα ζα πξέπεη πάληα λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο Αξίερ 

ηνπ Σςλλόγος: 

 

 Αθοζίωζη ζηην επιηςσία κάθε Δπάζηρ  

 

 Οςζιαζηική καινοηομία - για ηον Σύλλογο μαρ και ηον Ελληνικό Πολιηιζμό 

 

 Εμπιζηοζύνη και πποζωπική εςθύνη ζε κάθε ζσέζη 

 

 

Οη Αξίερ καο σο έρνπλ ελδέρεηαη λα κελ παξέρνπλ πξνθαλείο απαληήζεηο γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, αιιά ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ην ζεκέιην ησλ επηινγψλ καο.  

 

Οη Αξίερ καο απνηεινχλ επίζεο ην ζεκέιην ησλ Κατεσθσντήριων Αρτών Σσμπεριυοράς, 

πνπ παξέρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαζνδήγεζε ζε δηιήκκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίδνπκε. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ν θαζέλαο καο μερσξηζηά πξέπεη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία 

θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο δενληνινγίαο. Οη Κατεσθσντήριες Αρτές 

Σσμπεριυοράς παξέρνπλ γεληθή θαζνδήγεζε γηα ηελ επίιπζε πνηθίισλ λνκηθψλ θαη 

εζηθψλ δηιεκκάησλ γηα ινγαξηαζκφ καο.  
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Να ζπκάζηε, δελ ππάξρνπλ εχθνιεο ιχζεηο ή έηνηκεο απαληήζεηο γηα ηηο επηινγέο πνπ 

θαινχκαζηε λα θάλνπκε ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Καλέλα ζχλνιν 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ή πνιηηηθψλ δελ πξφθεηηαη λα δψζεη ηελ ηειηθή απάληεζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Επνκέλσο, πξνζδνθνχκε φηη νη ζα αζθήζεηε νξζή 

θξίζε ζε θάζε επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο ζαο θαη ζα δεηήζεηε βνήζεηα φηαλ απαηηείηαη. 

 

 

 

2. ημαζία ςμμόπθυζηρ  

 

Εάλ έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή ησλ Καηεπζπληήξησλ Αξρψλ 

Σπκπεξηθνξάο ή άιισλ πνιηηηθψλ, νδεγηψλ ή θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ηνπ Σςλλόγος, 

απνηειεί δηθή ζαο επζχλε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Αξρεγφ ηεο Οκάδαο ζαο, ή 

νπνηνδήπνηε Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  

 

Η παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε θαηεπζπληήξηαο γξακκήο ηνπ Σςλλόγος κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ιήςε πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πιήξε 

δηαγξαθή ζαο απφ ηνλ Σύλλογο / ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηνλ Σύλλογο. 

 

 

 

3. Αναθοπά Πποβλημαηιζμών και Παπαβιάζευν  

 

Εάλ γλσξίδεηε ή έρεηε βάζηκεο ππνςίεο ζρεηηθά κε κηα παξάλνκε ή αληηδενληνινγηθή 

θαηάζηαζε ή ζεσξείηε φηη έρεηε πέζεη ζχκα αζέκηηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν δξάζεο ή 

πεξηβάιινλ ηνπ Σςλλόγος,  αλαθέξεηε άκεζα ην ζέκα ζηνλ Αξρεγφ ηεο Οκάδαο ζαο ή 

Μέινο ηνπ  Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

Σπζηήλνπκε ηελ έγγξαθε αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο ζην επίζεκν email ηνπ Σςλλόγος:  

 

koryvanteshoplites@gmail.com 

 

Η αλαθνξά ζαο ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα ζα εμεηαζηεί άκεζα. 

 

 

 

4. Πολιηική Μη Δπιβολήρ Ανηιποίνυν 

 

Ο Σύλλογορ ζα εμεηάζεη άκεζα ηελ αλαθνξά ζαο πεξί παξάλνκεο ή αληηδενληνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δελ ζα αλερηεί απεηιέο ή πξάμεηο αληεθδίθεζεο ελαληίνλ ζαο εμαηηίαο 

απηήο ηεο αλαθνξάο. 

 

 

 

mailto:koryvanteshoplites@gmail.com
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5. Πεπιβάλλον 

 

Ο Σύλλογορ αγσλίδεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο, αζθαινχο θαη παξαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηηο ηάμεηο ηνπ, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη παξελνριήζεηο εμαηηίαο θπιήο, 

ρξψκαηνο, ζξεζθεχκαηνο, θχινπ, ηαπηφηεηαο ή έθθξαζεο θχινπ, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, εζληθφηεηαο, γελεηηθήο ηαπηφηεηαο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα ζεκηηά ζπκθέξνληα ηνπ Σςλλόγος.  

 

Ο Σύλλογορ δελ ζα αλερηεί ζεμνπαιηθέο πξνηάζεηο, ελέξγεηεο ή ζρφιηα, πξνζβνιέο ή 

αζηετζκνχο θπιεηηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή νπνηνπδήπνηε είδνπο ζρφιηα ή 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Σςλλόγος, δεκηνπξγεί, 

ελζαξξχλεη ή επηηξέπεη ηελ χπαξμε πξνζβιεηηθνχ ή εθθνβηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σςλλόγος πεξηιακβάλεη θαη αζθήζεηο/ επηδείμεηο πνπ απαηηνχλ ηελ 

ρξήζε αληηγξάθσλ αξραίσλ φπισλ. Είλαη αληηιεπηφ φηη θαλέλα κέινο δελ κπνξεί λα 

ιάβεη κέξνο ζε αζθήζεηο / επηδείμεηο αλ δελ έρεη θξηζεί θαηάιιειν απφ ηνλ Oπινκάρν ή 

ηνπο Εθπαηδεπηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Σύλλογο. 

  

Τα Μέιε ηνπ Σςλλόγος αληηιακβάλνληαη φηη ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ εκπεξηέρεη 

θηλδχλνπο απφ ακέιεηα θαηά ηελ απνζήθεπζε ή κεηαθνξά αιιά θαη εζθαικέλν ρεηξηζκφ 

θαηά ηελ εθπαίδεπζε. Τα Μέιε ηνπ Σςλλόγος απνδέρνληαη ηελ επζχλε γηα φπνηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπο ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα επηδείμεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σςλλόγος. 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Μειψλ αιιά θαη ηνπ Σςλλόγος ηα Μέιε  νθείινπλ λα ρεηξίδνληαη 

ηνλ εμνπιηζκφ ζπκκνξθνχκελνη απφιπηα κε ηηο νδεγίεο ησλ Εθπαηδεπηψλ. 

 

Εάλ ε Δηνίθεζε ηνπ Σςλλόγος δηαπηζηψζεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο θαηά ηε δηάξθεηα 

επηδείμεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σςλλόγος πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηε ρξήζε αληηγξάθσλ αξραίσλ φπισλ / ινηπνχ εμνπιηζκνχ, είλαη επηθίλδπλε γηα ηνλ 

αζθνχκελν ή ηνπο ζπλαζθνχκελνπο, ζα ζαο δεηεζεί άκεζα λα: 

 

 απνζέζεηε πιεζίνλ ζαο ηνλ φπνην εμνπιηζκφ άζθεζεο θέξεηε 

 απνκαθξπλζείηε απφ ηνλ ρψξν αζθήζεσλ / επηδείμεσλ 

 

Εάλ αξλεζείηε, ζα ππνζηείηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ιήςεο πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία  

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε θαη ακεηάθιεηε δηαγξαθή ζαο απφ ηνλ Σύλλογο / ιήμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηνλ Σύλλογο. 

 

  

Άιιεο κνξθέο απαγνξεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Σςλλόγος, είλαη νη εμήο:  

 

 απεηιέο ή βίαηα ζπκπεξηθνξά 

 ρξήζε ζπζθεπψλ καγλεηνζθφπεζεο, φπσο θηλεηά ηειέθσλα κε θάκεξα θαη 

θάκεξεο webcam, εθηφο ησλ φζσλ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
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 νηθεηνπνίεζε  ζχκβνισλ ε ξφισλ ηνπ Σςλλόγος / ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

Σπιιφγνπ, δίρσο πξφηεξε άδεηα ζε ηφπνπο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο (blog, face-

book, θα) 

 ρξήζε, δηαλνκή, πψιεζε ή θαηνρή παξάλνκσλ ή άιισλ ειεγρφκελσλ νπζηψλ, 

εθηφο ησλ φζσλ έρνπλ εγθξηζεί γηα Ιαηξηθνχο ζθνπνχο 

 ε παξνπζία ππφ ηελ επήξεηα παξάλνκσλ νπζηψλ, ειεγρφκελσλ νπζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε Ιαηξηθνχο ζθνπνχο ή αιθννινχρσλ πνηψλ ζην ρψξν 

Δξάζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ 

 ε θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ ζηηο εθδειψζεηο θαη Δξάζεηο ηνπ Σςλλόγος 

επηηξέπεηαη ζε εθδειψζεηο κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δηνίθεζεο  

 ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο εληνιέο ηνπ Αξρεγνχ Απνζηνιήο, ζε πεξηπηψζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Σςλλόγος ζε δεκφζηεο / ηδησηηθέο επηδείμεηο  

 

Επηπιένλ, εάλ ε Δηνίθεζε ηνπ Σςλλόγος δηαπηζηψζεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο εληφο ή 

εθηφο ηνπ Σςλλόγος επεξεάδεη δπζκελψο ηελ απφδνζή ζαο, ή ηελ απφδνζε άιισλ Μειψλ  

ή ηα λφκηκα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ Σςλλόγος, ζα ππνζηείηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ιήςεο πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία  ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πιήξε δηαγξαθή ζαο 

απφ ηνλ Σύλλογο / ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηνλ Σύλλογο. 

 

 

 

6. Ακεπαιόηηηα 

 

Εάλ ζεσξείηε φηη έρεηε ππνζηεί αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν ή πεξηβάιινλ ηνπ 

Σςλλόγος, αλαθέξεηε άκεζα ην ζέκα ζηνλ Αξρεγφ ηεο Οκάδαο ζαο ή νηνδήπνηε Μέινο 

ηνπ  Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

Σπζηήλνπκε ηελ έγγξαθε αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο ζην επίζεκν email ηνπ Σςλλόγος:  

 

koryvanteshoplites@gmail.com 

 

Η αλαθνξά ζαο ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά ζα εμεηαζηεί άκεζα. 

 

 

 

7. Πληποθοπίερ και Πεπιοςζία ηος Σσλλόγοσ   

 

Ο Σύλλογορ, ηα Μέιε θαη νη Σπλεξγάηεο ηνπ δηαζέηνπλ πφξνπο κεγάιεο επηζηεκνληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο αμίαο. Οη πφξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ: 

 

 πνιχηηκεο απνθιεηζηηθέο θαηαζθεπέο αληηγξάθσλ Οπιηζκνχ, ηδηαίηεξα ηζηνξηθά 

αθξηβνχο θαηαζθεπήο  

 πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε ηε κνξθή νπηηθφ-αθνπζηηθνχ πιηθνχ (θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, θα)  

 πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε ηε κε ηε κνξθή δεκνζηεπκέλσλ Μειεηψλ θαη Δνθηκίσλ 

 εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

mailto:koryvanteshoplites@gmail.com
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 πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Η πξνζηαζία φισλ ησλ αλσηέξσ πφξσλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο. Η απψιεηα, θινπή, 

θαηάρξεζε ή κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςή ηνπο κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηηο Δξάζεηο 

θαη δπλαηφηεηεο ηνπ Σςλλόγος. 

 

Φέξεηε πξνζσπηθή επζχλε γεληθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηνπ Σςλλόγος / Μειψλ / 

Σπλεξγαηψλ, θαζψο θαη ησλ πφξσλ πνπ ζαο έρνπλ εθρσξεζεί. Σε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πφξνη ηνπο νπνίνπο έρεηε εγγξάθσο εμνπζηνδνηεζεί λα ρνξεγείηε 

ζε άιια Μέιε, Σπλεξγάηεο ή άιινπο.  

 

Γηα λα ην επηηχρεηε, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε θαη λα θαηαλνείηε ηνπο ειέγρνπο αζθαιείαο, 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ Σςλλόγος. Θα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζε επαγξχπλεζε 

γηα θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα, θαηάρξεζε ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ησλ πφξσλ καο. Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ηηο 

θαηαζηάζεηο απηέο ζηνλ Αξρεγφ ηεο Οκάδαο ζαο ή νηνδήπνηε Μέινο ηνπ  Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

 

 

 

8. Αποκλειζηικέρ Πληποθοπίερ (ζςμπεπιλαμβανομένυν Δμπιζηεςηικών 

Πληποθοπιών)   

 

Ωο Μέινο ηνπ Σςλλόγος, ζα έρεηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχληαη 

απνθιεηζηηθέο απφ ηνλ Σύλλογο. Οη πεξηζζφηεξεο απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

Σςλλόγος είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζπρλά ππφθεηληαη ζε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, επξεζηηερλίαο ή άιια πλεπκαηηθά ή λφκηκα δηθαηψκαηα.  

 

Πξφθεηηαη επίζεο γηα ην απνηέιεζκα ζθιεξήο δνπιεηάο, θαηλνηνκίαο θαη επελδχζεσλ ηνπ 

Σςλλόγος. Τν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ν Σύλλογορ απφ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζα ραζεί ζε πεξίπησζε αλάξκνζηεο απνθάιπςεο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, 

αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα αθνχζηα απνθάιπςε.  

 

Γηα λα ζπκβάιιεηε ζηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηε φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα απνθαιχπηεηε ή λα δηαλέκεηε ηηο πιεξνθνξίεο κφλν θαηφπηλ 

εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ Σύλλογο. 

 

Οη απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

Σύλλογο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο:  

 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξέρνληεο θαη κειινληηθέο Δξάζεηο 

 Έξεπλα ή Μειέηεο 

 νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ 

 Δηνηθεηηθέο θαη Οξγαλσηηθέο αιιαγέο 
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9. Ακούζια Αποκάλςτη 

 

Θα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί γηα ηελ απνθπγή αθνχζησλ απνθαιχςεσλ. Μελ 

ζπδεηάηε πνηέ απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο απφ ηνλ 

Σύλλογο ή δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ηνλ Σύλλογο, κε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη αθνχζηα απνθάιπςε είλαη 

ζπδεηήζεηο ζε νπνηνλδήπνηε δεκφζην ρψξν, ζε ηζηνιφγην (Blog) ή εληφο θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ (facebook, θα). 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σςλλόγος παξαθνινπζνχληαη απφ Δεκνζηνγξάθνπο, 

Αθαδεκατθνχο, Επηρεηξεκαηίεο θαη άιινπο. Επηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ζαο σο 

Μέινο, ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ή νκάδεο κπνξεί λα ζεσξήζνπλ φηη δηαζέηεηε πνιχηηκε 

εκπεηξία θαη λα ζαο δεηήζνπλ λα ηνπο παξάζρεηε πιεξνθνξίεο, κε ή ρσξίο ακνηβή.  Δελ 

ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε κε ηέηνηα πξφζσπα ή νκάδεο ή λα αληαπνθξίλεζηε ζηα 

αηηήκαηά ηνπο online (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο), 

ηειεθσληθά ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σςλλόγος. 

 

Οκνίσο, εάλ ιάβεηε αίηεκα γηα πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σςλλόγος απφ δηθεγφξν, εξεπλεηή, ππεχζπλνπο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ή άιιν θξαηηθφ 

αμησκαηνχρν ή θνξέα, παξαπέκςηε ηνλ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σςλλόγος.   

 

Εηδνπνηήζηε άκεζα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σςλλόγος γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθά 

αηηήκαηα. 

 

 

 

10. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία ηος Σσλλόγοσ 

 

Ωο Μέινο / Σπλεξγάηεο, ζα έρεηε πξφζβαζε ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Σςλλόγος 

θαη ελδέρεηαη λα ζπκβάιεηε ζηελ αλάπηπμε ηέηνηαο ηδηνθηεζίαο.  

 

Ωο Μέινο / Σπλεξγάηεο, ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηεηε ζηνλ Σύλλογο πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ή πλεπκαηηθή δεκηνπξγία, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεηε ζε 

θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε ηνπ Σςλλόγος σο κνληέιν: 

 

1. Αλαιακβάλεηε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε λα εθρσξείηε ζηνλ Σύλλογο: 

 

 φια ηα δηθαηψκαηά ζαο (ηδηνθηεζίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ή άιιεο 

αληακνηβήο) επί ηνπ νπηηθφ-αθνπζηηθνχ πιηθνχ  θαη έξγσλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ δηεξγαζίεο ηνπ Σςλλόγος ή ζε 

ρψξνπο εθδειψζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σςλλόγος, άζρεηα εάλ ζπκβάιεηε 
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κε έξγα ή ηδέεο πνπ απνηεινχλ πξφηεξε θαηνρπξσκέλε πλεπκαηηθή ζαο 

ηδηνθηεζία 

 

 ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη, δίρσο πξφηεξε ελεκέξσζε ζαο,  ην παξαγφκελν 

νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη έξγα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ίδηα ρξήζε  

 

 ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη, δίρσο πξφηεξε ελεκέξσζε ζαο,  ην παξαγφκελν 

νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ  θαη έξγα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε ηξίηνπο 

 

 ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζζεί κε φπνην άηνκν, Εηαηξεία ή Οξγαληζκφ 

επηζπκεί γηα ηελ δεκηνπξγία έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 

Η πλεπκαηηθή απηή ηδηνθηεζία πεξηιακβάλεη έξγα, φπσο νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ, 

φπνην ςεθηαθφ πιηθφ, δεδνκέλα, ηδέεο, επηλνήζεηο, πξφηππα, δεκνζηεχζεηο, 

θαηαζθεπέο, επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, έξεπλεο θαη δξάζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

Σςλλόγος.  

 

2. Απνδέρεζζε φηη νη θσηνγξαθίεο / νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη έξγα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κπνξνχλ λα:  

 

 ρξεζηκνπνηεζνχλ (ην ζχλνιν ή ηκήκα απηψλ) ζε νπνηαδήπνηε έληππε / 

ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε, δεκφζηα παξνπζίαζε ή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, 

δίρσο πξφηεξε ελεκέξσζε ζαο 

 

 ρξεζηκνπνηεζνχλ (ην ζχλνιν ή ηκήκα απηψλ) απφ ηνλ Σύλλογο γηα ηελ 

απεηθφληζε θαληαζηηθψλ θαη ςεθηαθψλ πξνζψπσλ / ραξαθηήξσλ θαη κε 

νπνηνδήπνηε ζπλνδεπηηθφ θείκελν θαη επεμεξγαζία 

 

3. Απνδέρεζζε φηη ην νπηηθφ-αθνπζηηθφ πιηθφ  θαη έξγα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ έκκεζα ή άκεζα απφ ηελ θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε 

θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ, δελ ζα ζπζρεηίδνληαη κε ην Πξφζσπφ ζαο, εθηφο θαη 

εάλ ην Όλνκα θαη Επψλπκφ ζαο αλαθέξεηαη ζαθψο. 

 

4. Απνδέρεζζε φηη δελ κπνξείηε λα απαηηήζεηε απφ ην Σύλλογο ηελ φπνηα ηδηνθηεζία 

επί ηνπ νπηηθφ-αθνπζηηθνχ πιηθνχ  θαη έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ έκκεζα ή άκεζα απφ ηελ θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε / άιιε 

αμηνπνίεζε ηεο  πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ή πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ 

επεμεξγαζία απηψλ. 

 

5. Απνδέρεζζε φηη δελ κπνξείηε λα απαηηήζεηε απφ ην Σύλλογο ηελ φπνηα 

νηθνλνκηθή απαίηεζε ή φπνηα αληακνηβή απφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε επί ηνπ 

νπηηθφ-αθνπζηηθνχ πιηθνχ  θαη έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ έκκεζα ή άκεζα απφ ηελ θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε / άιιε 

αμηνπνίεζε ηεο  πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ή πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ 

επεμεξγαζία απηψλ. 
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6. Απνδέρεζζε φηη δελ κπνξείηε λα απαηηήζεηε ηδηνθηεζία απφ ην Τξίηνπο 

Οξγαληζκνχο / Εηαηξείεο / Φπζηθά Πξφζσπα πνπ ν Σύλλογορ έρεη δηαζέζεη (κε 

θαζεζηψο παξαρψξεζεο ή εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο) έξγα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ ηνπ αλήθεη. 

 

7. Απνδέρεζζε φηη δελ κπνξείηε λα απαηηήζεηε ηελ φπνηα νηθνλνκηθή απαίηεζε ή 

φπνηα αληακνηβή απφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε απφ ην Τξίηνπο Οξγαληζκνχο / 

Εηαηξείεο / Φπζηθά Πξφζσπα πνπ ν Σύλλογορ έρεη δηαζέζεη (κε θαζεζηψο 

παξαρψξεζεο ή εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο) έξγα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ 

ηνπ αλήθεη. 

 

 

Εληφο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θάζε ρψξαο, νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε ν Σύλλογορ πξνβαίλεη ζε δεκηνπξγία πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο.  

 

Εληφο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θάζε ρψξαο, νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δχλαηαη λα 

ζπκπιεξσζνχλ / ηξνπνπνηεζνχλ κε  πξφζζεηα Ιδησηηθά Σπκθσλεηηθά Όξσλ απνδερζνχλ 

θαη ππνγξάςνπλ ηα Σπκβαιιφκελα Μέξε (Σύλλογορ, Μέινο, Σπλεξγάηεο). 

 

 

 

11. Αποσώπηζη από ηον Σύλλογο 

 

Εάλ απνρσξήζεηε απφ ηνλ Σύλλογο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξέπεη λα επηζηξέςεηε φινπο 

ηνπο πφξνπο ηνπ Σςλλόγος, φπσο πιηθφ-ηερληθφο εμνπιηζκφο, έγγξαθα θαη κέζα πνπ 

πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Σςλλόγος, θαη δελ κπνξείηε λα απνθαιχςεηε ή 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

 

Επίζεο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Σςλλόγος επί έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ 

δεκηνπξγήζαηε σο Μέινο ηνπ Σςλλόγος εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κεηά ηελ 

απνρψξεζή ζαο απφ ηνλ Σύλλογο.  

 

Δπζηπρψο, έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο παξάλνκεο νηθεηνπνίεζεο ή θαηάρξεζεο πιηθνχ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιισλ πφξσλ ηνπ Σςλλόγος. Ο Σύλλογορ ιακβάλεη θαη ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηνπ. 

 

 

 

12. Υειπιζμόρ Πποζυπικών ηοισείυν ζαρ από ηον Σύλλογο  

 

Σην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, ν Σύλλογορ θαη ηα εμνπζηνδνηεκέλα Μέιε 

ζπιιέγνπλ θαη ηεξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην θαζεζηψο ηεο 

ζρέζεο ζαο κε ηνλ Σύλλογο.  
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Σην πιαίζην ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Σςλλόγος, νη δηαδηθαζίεο, νη δηνηθεηηθέο 

δνκέο θαη ηα ηερληθά ζπζηήκαηα ηνπ Σςλλόγος ππεξβαίλνπλ ηα Ειιεληθά θξαηηθά 

ζχλνξα.  

 

Επνκέλσο, απνδέρεζηε φηη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ν Σύλλογορ θαη νη 

εμνπζηνδνηεκέλνη Σπλεξγάηεο ηνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζαο 

αθνξνχλ σο Μέινο / Σπλεξγάηεο ηνπ Σςλλόγος ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε.  

 

Ο Σύλλογορ ρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζχκθσλα κε θνηλά απνδεθηέο θαη 

ζχλλνκεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο. Γηα παξάδεηγκα: 

 

 Η πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία πεξηνξίδεηαη ζε άηνκα πνπ απαηηείηαη 

λα ηα γλσξίδνπλ 

 

 Τα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαηά θαλφλα δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο κφλν κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, αιιά ν Σύλλογορ θαη ηα εμνπζηνδνηεκέλα Μέιε 

ηνπ Σπιιφγνπ κπνξνχλ επίζεο λα απνθαιχςνπλ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία γηα ηελ 

επαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ έρεηε δειψζεη ζηνλ Σύλλογο ή γηα αλαθξηηηθνχο, 

επηρεηξεκαηηθνχο ή λνκηθνχο ζθνπνχο 

 

Αληίζηνηρα, θαηά ηελ ζρέζε ζαο κε ηνλ Σύλλογο ελδέρεηαη λα απνθηάηε πξφζβαζε ζε 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηξίησλ. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηε φηη ρξεζηκνπνηείηε θαη 

απνθαιχπηεηε ηα ζηνηρεία απηά κφλν εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο ή πξαθηηθέο 

ηνπ Σςλλόγος. 

 

 

 

13. Ανάλητη Γεζμεύζευν και Λήτη Δγκπίζευν  

 

Οη δηαδηθαζίεο παξνρήο εγθξίζεσλ ηνπ Σςλλόγος έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ Σύλλογο ζηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηνπ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγέο κε Μέιε, Σπλεξγάηεο, Πξνκεζεπηέο ή άιινπο ηξίηνπο.  

 

 Σην πιαίζην απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ελδέρεηαη λα έρεη αλαηεζεί ν θαζνξηζκφο 

ηηκψλ, ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαζψο θαη άιισλ ελεξγεηψλ ζε 

νξηζκέλα Μέιε 

 

 Η αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δεζκεχζεσλ εθηφο δηαδηθαζηψλ ηνπ Σςλλόγος, εθηφο 

νξίσλ αξκνδηφηεηαο ή ρσξίο αξκφδηεο εγθξίζεηο, κέζσ παξάπιεπξσλ 

ζπλαιιαγψλ ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, δελ είλαη απνδεθηή 

 

 Οη ηξνπνπνηήζεηο ζε ηηκέο, ζπκβαηηθνχο φξνπο ή φξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σςλλόγος 
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 Μελ πξνβαίλεηε ζε πξνθνξηθέο ή γξαπηέο δεζκεχζεηο, πνπ ζπληζηνχλ κηα λέα 

ζπκθσλία ή ηξνπνπνηνχλ κηα ππάξρνπζα ζπκθσλία ηνπ Σςλλόγος κε ηξίην κέξνο, 

ρσξίο έγθξηζε απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σςλλόγος  

 

 Όιεο νη δεζκεχζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ησλ αξρείσλ ηνπ Σςλλόγος 

 

 

 

14. Αναθοπά, Καηαγπαθή και Γιαηήπηζη πληποθοπιών  

 

Κάζε Μέινο / Σπλεξγάηεο θαηαγξάθεη ή αλαθέξεη πιεξνθνξίεο δηαθφξσλ εηδψλ θαη ηηο 

ππνβάιιεη ζηνλ Σύλλογο. Σε απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα δηαζθαιίδεηε φηη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη θαη αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη εηιηθξίλεηα.  

 

Πνηέ κελ θάλεηε παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο δειψζεηο πξνο νπνηνλδήπνηε. Εάλ 

αληηιεθζείηε παξαλφεζε, δηνξζψζηε ηελ ακέζσο. Η αλαθνξά αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ 

πιεξνθνξηψλ ή ε αλαθνξά πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ή 

παξαπιεξνθφξεζε ησλ απνδεθηψλ ηνπο απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη κπνξεί λα επηθέξεη 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο. 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη επηζεσξήζεσλ, ν Σύλλογορ ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ Μειψλ / Σπλεξγαηψλ ηνπ. Καιείζηε λα ζπλεξγάδεζηε πιήξσο ζε φιεο 

ηηο εγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο έξεπλεο θαη επηζεσξήζεηο θαη λα ζπκκνξθψλεζηε άκεζα, 

πιήξσο θαη εηιηθξηλά ζε φια ηα εζσηεξηθά αηηήκαηα γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 

 

 

15. ςνεπγαζία με Ππομηθεςηέρ 

 

Καηά ηελ επηινγή Πξνκεζεπηή απφ νκάδα πξνκεζεπηψλ πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο, ζηαζκίδνπκε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν φια ηα ζηνηρεία ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ 

θαιχηεξν Πξνκεζεπηή. Θα πξέπεη λα αθνινπζείηε απηή ηε δηαδηθαζία αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ έρεηε ξφιν  ζηηο πξνκήζεηεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ηνπ Σςλλόγος θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα κεγάιε ή κηθξή αγνξά.  

 

Ωο Μέινο δελ πξέπεη λα αζθείηε ή λα επηρεηξείηε λα αζθείηε επηξξνή γηα ηελ εμαζθάιηζε 

εηδηθήο κεηαρείξηζεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνκεζεπηή. Αθφκα θαη ε ππφλνηα κηαο 

ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θαζηεξσκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ καο.  

 

Η επηδίσμε ζπλαιιαγψλ επ’ ακνηβαηφηεηα είλαη αληίζεηε πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπ 

Σςλλόγος θαη ελδέρεηαη λα είλαη θαη παξάλνκε. Δελ ζα πξέπεη λα δειψλεηε ζε έλαλ 

ππνςήθην Πξνκεζεπηή φηη ε απφθαζή ζαο γηα ηελ αγνξά ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπκθσλία ηνπ Πξνκεζεπηή λα αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπ 

Σςλλόγος.  
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Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έλα Μέινο ηνπ Σςλλόγος δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

Πξνκεζεπηήο ηεο ή φηη ν Σύλλογορ δελ ζα ιάβεη ππφςε ηεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο 

Πξνκεζεπηή θαη ηηο άιιεο ζρέζεηο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ καδί ηνπ. Σεκαίλεη απιψο φηη ε 

απφθαζε ηνπ Σςλλόγος λα αγνξάζεη αγαζά ή ππεξεζίεο απφ έλαλ πξνκεζεπηή πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη αλεμάξηεηα θαη μερσξηζηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνκεζεπηή λα πξνσζήζεη ππεξεζίεο ηνπ Σςλλόγος. 

 

 

 

16. ςνεπγαζία με ανηαγυνιζηικούρ ςλλόγοςρ / Οπγανιζμούρ 

 

Σηελ θνηλσλία είλαη ζπρλά πξνθαλέο φηη βξίζθεζηε ζε άκεζε ζρέζε κε θάπνηνλ ηξίην 

Σχιινγν ή Οξγαληζκφ. Ωζηφζν, έλαο ηξίηνο Σχιινγνο ή Οξγαληζκφο κε ηνλ νπνίν 

ζπλαιιάζζεζηε θαη ζε άιιν πιαίζην (φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηήο ή αθφκα θαη κέινο), 

κπνξεί επίζεο λα είλαη αληαγσληζηηθφο.  

 

Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη θαηά 

δηαζηήκαηα λα ζπλαληηέζηε ή λα ζπλνκηιείηε κε εθπξνζψπνπο ή κέιε ηξίησλ Σπιιφγσλ 

ή λα παξεπξίζθεζηε ζηηο ίδηεο ζπλεδξηάζεηο ηξίησλ Σπιιφγσλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 

επαθέο είλαη απνδεθηέο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο.  

 

Οη απνδεθηέο επαθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εγθεθξηκέλε ζπκκεηνρή ζαο ζε απφ θνηλνχ 

δξάζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθέο εθζέζεηο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο, 

Οκνζπνλδίεο θαη εκπνξηθέο ελψζεηο. Ωζηφζν, νη επαθέο απηέο απαηηνχλ πξνζνρή.  

 

Οη ζπδεηήζεηο ή ε ζπλεξγαζία γηα αζέκηηα ζέκαηα κε ηξίηνπο Σπιιφγνπο ή Οξγαληζκνχο 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ παξάηππεο. Σε νπνηαδήπνηε επαθή κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο, 

φπσο λα απνθεχγεηε ηηο ζπδεηήζεηο ή ηε ζπλεξγαζία γηα πνιηηηθέο, φξνπο ζπκβάζεσλ, 

θφζηνο, απνζέκαηα, ζρέδηα, κειέηεο θαη έξεπλεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο απνθιεηζηηθέο 

ή εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Σςλλόγος. Πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηε νπνηαδήπνηε 

ζπδήηεζε ή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ Σςλλόγος. 

 

Εάλ έλαο άηνκν εθηφο Σςλλόγος ζίμεη έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ Σύλλογο, αθφκα θαη 

επηπφιαηα ή κε θαηλνκεληθή αζσφηεηα, ζα πξέπεη λα δηακαξηπξεζείηε, λα δηαθφςεηε 

ακέζσο ηε ζπδήηεζε θαη λα δειψζεηε φηη δελ πξφθεηηαη λα ζπδεηήζεηε ηα ζέκαηα απηά. 

Εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα απνρσξήζεηε απφ ηε ζπλάληεζε θαη λα 

αλαθέξεηε άκεζα ην πεξηζηαηηθφ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σςλλόγος. 

 

 

17. ςμμεηοσή ζηα Κοινά και Πολιηική Γπαζηηπιόηηηα  

 

Ο Σύλλογορ ελζαξξχλεη φινπο ηα Μέιε λα επηδηψθνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Παξφιν πνπ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ δελ εγείξεη ηδηαίηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε 

ζέζε ζαο ζηνλ Σύλλογο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ δελ ηζρχεη.  
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Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Σςλλόγος κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζέζε ζαο ζηνλ 

Σύλλογο ή κπνξνχλ δηαθνξεηηθά λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηνλ Σχιινγν. Σε 

πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, πξέπεη λα απνθαζίζεηε αλ κπνξείηε λα απνθχγεηε ηελ πξφθιεζε 

βιάβεο κέζσ πξνζεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε είλαη 

αλαπφθεπθηε ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε δξαζηεξηφηεηα.  

 

 

 

18. ςμμεηοσή ζηα Κοινά  

 

Η ζπκκεηνρή ζην Δεκφζην θαη Κπβεξλεηηθφ βίν κπνξεί λα εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Ωο κέινο Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή 

Επηηξνπήο, γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα έξζεηε αληηκέησπνη κε κηα απφθαζε πνπ αθνξά 

ηνλ Σύλλογο, φπσο ε απφθαζε γηα πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σςλλόγος.  

 

Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην ζπκθέξνλ ζαο ζηνλ Σύλλογο θαη νη ππνρξεψζεηο ζαο πξνο ην 

Δεκφζην Οξγαληζκφ κπνξεί λα δηράδνληαη. Ελψ ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεηε ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα αλαιάβεηε επζχλε γηα ηελ απφθαζή ζαο, κπνξείηε θαη ζα 

πξέπεη παξάιιεια λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Δηθεγφξν ηνπ Δεκφζηνπ Οξγαληζκνχ θαη ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σςλλόγος.  

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεηε φηη είζηε Μέινο ηνπ Σςλλόγος γηα λα 

απνθχγεηε ηε δεκηνπξγία εληχπσζεο φηη απνθξχςαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνλ Σύλλογο.  

 

Αληίζηνηρα, εάλ απνθαζίζεηε λα δειψζεηε απνρή, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεηε φηη απηή 

ζαο ε ελέξγεηα γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή ηξέρνπζαο ή κειινληηθήο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ.   

 

 

 

19. Πολιηικό Γπαθείο, ςνειζθοπέρ και Τποζηήπιξη  

 

Ο Σύλλογορ δελ ζα θαηαβάιιεη ζπλεηζθνξέο, πιεξσκέο θαη δελ ζα παξέρεη νπνηαδήπνηε 

άιιε ππνζηήξημε πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζπλεηζθνξά, άκεζε ή έκκεζε, ζε 

πνιηηηθά θφκκαηα ή ππνςεθίνπο, νχηε θαη κέζσ ελδηάκεζσλ νξγαληζκψλ, φπσο ε 

ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ επηηξνπψλ, πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ ή εκπνξηθψλ ή 

βηνκεραληθψλ ζπιιφγσλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ν Σύλλογορ δελ ζα αγνξάζεη εηζηηήξηα, δελ ζα θαιχςεη ηα έμνδα θαη δελ 

ζα απνδεκηψζεη νηθνλνκηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε νπνηαζδήπνηε εθδήισζεο ζηελ 

νπνία ηκήκα ησλ εζφδσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο. Σε πνιιέο 

ρψξεο, νη πνιηηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ νξγαληζκνχο είλαη παξάλνκεο, σζηφζν ν Σύλλογορ 

δελ ζα πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο, αθφκα θη φηαλ ζεσξνχληαη λφκηκεο. 

 



 

14 

 

Δελ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεηε νπνηαδήπνηε ζπλεηζθνξά γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο σο 

Εθπξφζσπνο ηνπ Σςλλόγος. Δελ κπνξείηε λα δεηήζεηε απνδεκίσζε απφ ηνλ Σύλλογο, 

νχηε ν Σύλλογορ ζα ζαο απνδεκηψζεη, γηα νπνηαδήπνηε ζπλεηζθνξά θαηαβάιεηε 

πξνζσπηθά.  

 

Επίζεο, ν ρξφλνο ηεο εξγαζίαο ζαο ή ε ρξήζε πφξσλ ηνπ Σςλλόγος ηζνδπλακεί κε κηα 

ηέηνηα ζπλεηζθνξά. Επνκέλσο, ν Σύλλογορ δελ ζα θαηαβάιεη ακνηβή γηα ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηε ζηελ εθζηξαηεία ηνπ πνιηηηθνχ ζαο γξαθείνπ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο σο 

Εθιεγκέλνπ Αμησκαηνχρνπ ή γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ελφο 

Πνιηηηθνχ Υπνςεθίνπ, εθηφο αλ ππνρξεψλεηαη απφ ην λφκν.  

 

 

 

20. Γημόζια Έκθπαζη και Μέζα Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ  

 

Όηαλ εθθξάδεηε ηελ άπνςή ζαο γηα δεκφζηα δεηήκαηα ή ζε δεκφζηα θφξνπκ, ελεξγείηε 

αηνκηθά θαη δελ ζα πξέπεη λα δίλεηε ηελ εληχπσζε φηη εθθξάδεηε άπνςε ή ελεξγείηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Σςλλόγος. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δεδνκέλεο ηεο άλζηζεο ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Θα πξέπεη λα έρεηε πάληα ππφςε ζαο φηη ηέηνηεο 

ππεξεζίεο παξαθνινπζνχληαη θαηά θφξνλ απφ πειάηεο, ζπλαδέιθνπο θαη ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Ο / Η Υπνγξάθσλ (-νπζα),  

 

Όλνκα Επψλπκν __________________________________________________________ 

 

 

Αξηζκφο Ταπηφηεηαο ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

πηζηνπνηψ φηη σο Μέινο / Σπλεξγάηεο ηνπο Σςλλόγος: 

 

 έρσ δηαβάζεη ηηο Κατεσθσντήριες Αρτές Σσμπεριυοράς τοσ Σσλλόγοσ Ιστορικών 

Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ, ηηο θαηαλνψ θαη αληηιακβάλνκαη ηηο φπνηεο 

επηπηψζεηο απηψλ 

 είκαη ελήιηθνο (άλσ ησλ 18 εηψλ) 

 

 

 

 

 

Υπνγξαθή __________________________________ 

 

 

Ηκεξνκελία ____________________ 

 

 

 

 

 

Να ςπογπαθεί η κάθε ζελίδα ηων Κατεσθσντηρίων Αρτών Σσμπεριυοράς τοσ Σσλλόγοσ 

Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ 
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Εάλ ν / ε Ελδηαθεξφκελνο (-ε) δελ είλαη ελήιηθνο (θάησ ησλ 18 εηψλ), ν Νφκηκνο 

Κεδεκφλαο  

 

 

Όλνκα Επψλπκν Νφκηκνπ Κεδεκφλα 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Αξηζκφο Ταπηφηεηαο ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Όλνκα Επψλπκν Πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

πηζηνπνηψ φηη: 

 

 

 έρσ δηαβάζεη ηηο Κατεσθσντήριες Αρτές Σσμπεριυοράς τοσ Σσλλόγοσ Ιστορικών 

Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ, ηηο θαηαλνψ θαη αληηιακβάλνκαη ηηο φπνηεο 

επηπηψζεηο απηψλ επί ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο 

 

 

 

Υπνγξαθή __________________________________ 

 

 

Ηκεξνκελία ____________________ 

 

 

 

 

Να ςπογπαθεί η κάθε ζελίδα ηων Κατεσθσντηρίων Αρτών Σσμπεριυοράς τοσ Σσλλόγοσ 

Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ 
 


