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ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ1 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προκύπτει από τις αξίες και τις αρχές που αναφέρονται στον Χάρτη Αξιών και ορίζει 

τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες για όλους τους διαχειριστές, συνεργάτες, συναδέλφους, 

συμβούλους και τα μέλη των νόμιμων φορέων της INTERSOS στους οποίους απευθύνεται. 

Η αποστολή της INTERSOS συντάσσεται με τις αξίες και τις ηθικές αρχές που είναι κοινές για κάθε άνθρωπο. 

Σκοπός της οργάνωσης είναι να επιδιώξει τους θεμελιώδεις στόχους της μέσω σαφών κανονισμών που έχουν 

διατυπωθεί με ακρίβεια και διαφάνεια σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η αποστολή της περιλαμβάνει την 

τήρηση των αξιών και των ηθικών αρχών που είναι κοινές σε κάθε άνθρωπο, όπως η ειλικρίνεια, η αφοσίωση, 

η ακεραιότητα και εκείνες που σχετίζονται με τη φύση της ως ανθρωπιστική οργάνωση: ανθρωπιστική 

ανακούφιση, ουδετερότητα, αμεροληψία, ανεξαρτησία, μη διακρίσεις, διαφάνεια.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Χάρτη Αξιών: 

 Η INTERSOS πιστεύει στην επικέντρωση στον άνθρωπο και στις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, 
της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια, στο καθήκον κάθε ατόμου να παρέχει ανακούφιση, 

χωρίς όρους, σε όλους όσους έχουν ανάγκη και υποφέρουν. 
 

 Η INTERSOS τηρεί τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Σύμβασης για το Δικαίωμα του Παιδιού και 
της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Δεν προβαίνει σε 

καμία διάκριση ή διαχωρισμό λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής ή τάξης 
των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. 
 

 Η INTERSOS μεριμνά για το θύμα σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από πολιτικές, θρησκευτικές ή 

κοινωνικές διαφορές. Η ανθρωπιστική της δράση απευθύνεται αμερόληπτα σε οποιονδήποτε 

πληθυσμό ή άτομο που κινδυνεύει ή βρίσκεται σε σοβαρή ανάγκη. Αυτό δεν εμποδίζει την INTERSOS 

από την αναγνώριση ατομικής ή θεσμικής ευθύνης για μεμονωμένα καταστροφικά γεγονότα που 

μπορεί να οφείλονται σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, ή από το να λάβει μία δημόσια στάση. 

 

 Η INTERSOS δεν υπόκειται σε εθνική ή διεθνή εξουσία ή ιδεολογία. Η ελευθερία της σκέψης και της 

κρίσης της επιτρέπει να καταδικάζει κάθε παραβίαση, αδικία και ανομία εις βάρος των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, χωρίς προϋποθέσεις. Η ίδια η αρχή της ανεξαρτησίας καθορίζει τα κριτήρια για την 

επιλογή τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών δωρητών. 

 

 Η ανθρωπιστική δράση της INTERSOS εκφράζεται με μεθοδολογίες και συμπεριφορές που 
προσέχουν τα τοπικά πολιτιστικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. 

 

 Το INTERSOS έχει στο επίκεντρο της δράσης της την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
Κατά συνέπεια, οι τοπικοί πληθυσμοί εμπλέκονται άμεσα σε δραστηριότητες, ασκώντας 
δεξιότητες και αναπτύσσοντας τα προσόντα τους και τις ικανότητες των ατόμων και των 
κοινοτήτων, ενώ περιορίζεται σταδιακά η εξάρτησή τους από εξωτερική βοήθεια. Οι σχέσεις με 
τους τοπικούς πληθυσμούς βασίζονται στην ικανότητα ακρόασης, τον διάλογο, τη συζήτηση και 
τη συμμετοχή. 

 

 Η INTERSOS θεωρεί την αλληλεγγύη και την εμπειρογνωμοσύνη δύο βασικά και αδιαχώριστα 

συστατικά της ανθρωπιστικής της δράσης, και άρα τα βασικά στοιχεία απόκρισής της με ανθρωπιά, 

αποτελεσματικότητα και ποιότητα σε οποιεσδήποτε πληθυσμιακές ανάγκες. 

 

 Η λειτουργία της INTERSOS βασίζεται σε δωρεές δημόσιων και ιδιωτικών δωρητών. 

 

 Οι λογαριασμοί για κάθε έργο ελέγχονται και πιστοποιούνται από ελεγκτές. Η συνολική κατάσταση 

λογαριασμών ανά οικονομικό έτος είναι πιστοποιημένη και γνωστοποιημένη. 

 

                                                
1 Αναπόσπαστο μέρος του Οργανισμού, του μοντέλου διαχείρισης και ελέγχου του (αναφορικά με Νομ. Διατ 
231/2001).  
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Αποδέκτες δεοντολογικού κώδικα και περιοχή εφαρμογής 

Ο Ηθικός Κώδικας (Κώδικας στο εξής) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερομένων (είτε είναι δωρητές, υποστηρικτές ή δικαιούχοι) και σκοπεύει να ρυθμίσει τη συμπεριφορά 

των ακόλουθων αποδεκτών: μέλη νόμιμων φορέων, χειριστών, συνεργατών, συμβούλων και όλων όσων 

επιδιώκουν τους στόχους του Οργανισμού (Αποδέκτες από εδώ και πέρα). 

Η συμπεριφορά των αποδεκτών πρέπει να προασπίζει την αξιοπρέπεια, την εικόνα και τα στοιχεία του 

Οργανισμού. 

Οι αξίες και οι αρχές του κώδικα πρέπει πρώτα να εφαρμόζονται από την ανώτατη διοίκηση στις 

δραστηριότητές της τόσο εντός όσο και εκτός του Οργανισμού και στην προώθηση της εμπιστοσύνης, της 

συνοχής και του ομαδικού πνεύματος. 

Οι αρχές του Κώδικα ενσωματώνουν τους ηθικούς κώδικες που πρέπει να τηρεί κάθε Αποδέκτης, τόσο όσον 

αφορά τις γενικές υποχρεώσεις για την απαραίτητη επιμέλεια, την ακεραιότητα και την αφοσίωση που ορίζουν 

την εργασιακή δραστηριότητα, όσο και σε σχέση με το μοντέλο Οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου (Μοντέλο 

από εδώ και πέρα) ή Κανονισμοί και διαδικασίες του Οργανισμού που διέπουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 

Ο Κώδικας κοινοποιείται σε όλους τους Αποδέκτες μέσω κατάλληλων μέσων. Ειδικότερα, κάθε διαχειριστής 

καλείται να αποκτήσει γνώση του Κώδικα, να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του και να επισημάνει τυχόν 

ελλείψεις. 

 

Συμμόρφωση με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς 

Οι αποδέκτες δεσμεύονται να υιοθετήσουν κάθε κατάλληλο προληπτικό μέτρο και έλεγχο για να διασφαλίσουν 
ότι οι δραστηριότητές τους συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και τις διαδικασίες σε κάθε 
γεωγραφική περιοχή και σε κάθε επίπεδο απόφασης και διαχείρισης. 

Οι παραλήπτες, με σεβασμό των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών, υποχρεούνται να ενεργούν και να 
συμπεριφέρονται βάσει των αξιών, των αρχών και των δεσμεύσεων που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. 

Αρχές αβεβαιότητας και αμεροληψίας 

Οι αποδέκτες πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, υγείας, ηλικίας, εθνικότητας, 
πολιτικής και θρησκείας στις σχέσεις που παρουσιάζουν σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του 
Οργανισμού. 

Οι παραλήπτες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ακεραιότητας και της τιμιότητας κατά την εκτέλεση των 
επαγγελματικών τους καθηκόντων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ Αποδεκτών σε όλα τα 
επίπεδα. 

Σχέσεις δωρητών 

Ο Οργανισμός βασίζεται σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 

στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. 

Οι σχέσεις με τους δωρητές βασίζονται στην απόλυτη ακεραιότητα και σαφήνεια. 

Απαγορεύεται η παροχή, η προσφορά ή η υπόσχεση μετρητών ή άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή ευνοίας 

σε δημόσιους δωρητές στην Ιταλία και σε αποστολές, οι οποίες εύλογα μπορεί να ερμηνευθούν ως υπέρβαση 

της συνήθους πρακτικής ευγένειας.  

Απαγορεύεται επίσης η άσκηση αδικαιολόγητης πίεσης σε δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους δημόσιας 

υπηρεσίας, στελέχη, διαχειριστές ή υπαλλήλους τόσο των ιταλικών όσο και των ξένων δημόσιων διοικήσεων 

ή των ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων φορέων ή στις σχέσεις ή τους συγκατοίκους τους. 

Απαγορεύεται επίσης η παροχή ψευδών δηλώσεων στα προαναφερθέντα άτομα με σκοπό τη λήψη δημόσιων 

επιδοτήσεων, εισφορών ή χρηματικών ποσών. 

Απαγορεύεται ο καθορισμός των ποσών που εισπράττονται από τα προαναφερθέντα άτομα με τη μορφή 

επιδοτήσεων, εισφορών ή κεφαλαίων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχουν 

εκταμιευθεί. 

Οι ιδιωτικές εταιρείες που σκοπεύουν να υποστηρίξουν ανθρωπιστικά προγράμματα ακόμη και με την παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών, υποχρεούνται από τον Οργανισμό να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και το περιβάλλον. 

Ο Οργανισμός αρνείται τη δωρεά υλικών ή μετρητών που προσφέρονται από εταιρείες που παράγουν ή 

εμπορεύονται όπλα, πορνογραφία και οποιαδήποτε τέτοια επιδίωξη που προσανατολίζεται στην εκμετάλλευση 

του ανθρώπου και στην επιδείνωση του περιβάλλοντος. 
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Σχέσεις εταίρων 

Ο Οργανισμός προωθεί και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών εταίρων στις δραστηριότητές του 

για την εφαρμογή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων του. Η επιλογή 

του συνεργάτη (Υπηρεσίες ή Σύλλογοι) βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

 
- μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
- ανεξαρτησία από κάθε εξουσία ή ιδεολογία 
- δράση σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του ίδιου του Οργανισμού 
- συμφωνία με τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας. 
 

Οι τοπικοί συνεργάτες μπορεί να είναι δημοσίου δικαίου. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία και απόφαση του Οργανισμού σε σχέση με τους δηλωθέντες στόχους 

και σκοπούς. 

Ο Οργανισμός ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικών οργανισμών με την διαμόρφωση και ενίσχυση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων και των κοινοτήτων, με σκοπό επίσης τη συνέχιση της ανθρωπιστικής 

δράσης. 

Σχέσεις προμηθευτών  

Ο Οργανισμός  ευνοεί την προμήθεια αγαθών, καθηκόντων ή υπηρεσιών για συνεργασία και ανθρωπιστική 

βοήθεια από τεχνικές και οικονομικές πηγές στις Χώρες όπου δραστηριοποιείται, εν αναμονή της διασφάλισης 

της ουσιαστικής καλής ποιότητάς του. 

Η επιλογή των προμηθευτών και η προμήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών βασίζεται σε αντικειμενική 

αξιολόγηση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την οικονομία, την τιμή, την ακεραιότητα: αρχές 

που καθορίζονται στα πρότυπα και τα εγχειρίδια λειτουργίας του οργανισμού. 

Οι Αποδέκτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές, όπως είναι υποχρεωμένοι να 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί παροχών του Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να υιοθετήσει οποιοδήποτε κατάλληλο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της 

καταγγελίας της σύμβασης, έναντι οποιουδήποτε παρόχου που παραβιάζει το νόμο και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ή του οποίου η συμπεριφορά βλάπτει διαφορετικά την εικόνα του Οργανισμού κατά τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων για λογαριασμό/ αντί του Οργανισμού. 

Σχέσεις με τον Τύπο και τα ΜΜΕ 

Ο Οργανισμός επικοινωνεί με τον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκλειστικά μέσω του Γενικού 
Γραμματέα του και των εξουσιοδοτημένων αξιωματούχων των οποίων η προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε 
απόλυτη ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και σαφήνεια. Οι εξωτερικές επικοινωνίες του Οργανισμού πρέπει να 
είναι πραγματολογικές, διεξοδικές, επαληθεύσιμες, μη εριστικές και να σέβονται τα ατομικά δικαιώματα και 
αξιοπρέπεια. 

Σχέσεις με όργανα ελέγχου και ελέγχου (εποπτικό όργανο, ελεγκτές, εσωτερικός έλεγχος) 

Οι σχέσεις με τους φορείς ελέγχου και τα εποπτικά όργανα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις αρχές 
της εντιμότητας, της επικαιρότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Πρέπει να δημιουργηθεί μ’ αυτούς η 
μέγιστη δυνατή συνεργασία για την αποφυγή κάθε είδους παρεμπόδισης. Απαγορεύεται επίσης η παράλειψη 
πληροφοριών ή η παροχή ψευδών εγγράφων ή η δημιουργία αναληθών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε τρόπο 
καθυστέρηση ή παρακώλυση αυτών των θεμάτων να υποβληθούν σε δραστηριότητες ελέγχου ή εποπτικές 
διαδικασίες. 

Σχέσεις με το δικαστικό σώμα 

Απαγορεύεται η άσκηση αδικαιολόγητης πίεσης σε οποιονδήποτε κληθεί να καταθέσει ενώπιον του 

Δικαστηρίου, είτε με σκοπό να τους εμποδίσει να καταθέσουν είτε να τους παρακινήσει να προβούν σε ψευδείς 

δηλώσεις. 

Απαγορεύεται η βοήθεια και η υπόθαλψη προς όποιον έχει διαπράξει παράνομο αδίκημα, ώστε να αποφύγει 

τις ερωτήσεις ή τις έρευνες των αρχών. 

Απόρρητο: Χρήση και προστασία δεδομένων 

Ο Οργανισμός εγγυάται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που διαθέτει και απέχει από την 

αναζήτηση προσωπικών δεδομένων, με εξαίρεση την επίσημη έγκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε 

κάθε περίπτωση πάντα σύμφωνα με το νόμο. Διασφαλίζει τη χρήση από τους Αποδέκτες οποιωνδήποτε 

προσωπικών δεδομένων που αποκτήθηκαν σε σχέση με τις δραστηριότητές τους με τον Οργανισμό 

αποκλειστικά για τους δέοντες σκοπούς των καθηκόντων τους. 

Κατά συνέπεια, οι αποδέκτες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους δεδομένα σχετικά με τα τεχνικά, 
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οργανωτικά και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού. Ομοίως για όλα τα μη 

αποκαλυφθέντα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή η αποκάλυψη ορίζεται από το νόμο 

ή άλλες εσωτερικές διατάξεις. 

Το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας διασφαλίζεται από τον Οργανισμό στην επιλογή και τη χρήση συστημάτων 

τεχνολογίας πληροφοριών για την επεξεργασία προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους περί απορρήτου.  

Εταιρική διακυβέρνηση 

Ο Οργανισμός υιοθετεί ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης κανονισμών και διαδικασιών που καθορίζουν 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την άμεση και υπεύθυνη συμπεριφορά όλων των διαχειριστών έναντι των 
δικαιούχων, των δωρητών, των προμηθευτών και όλων των τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη 
Αξιών, του Μοντέλου, του Ηθικού Κώδικα και εσωτερικές διαδικασίες.  

Κατά συνέπεια, έχει συστήσει ένα εποπτικό όργανο τριών συμβούλων που επιλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των Μελών και μία λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την πιστοποίηση της Ετήσιας 
Οικονομικής Καταστάσεώς της οργάνωσης από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
καταστατικού. 

Το Μοντέλο, που εγκρίθηκε από τα Μέλη στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2009, περιλαμβάνει επίσης 
τον Ηθικό Κώδικα, τον Χάρτη Αξιών, τις εκτιμήσεις κινδύνου και τα Πρωτόκολλα για την αποστολή και τη 
διαχείριση έργων. 

Συστήματα ελέγχου 

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού είναι πρωταρχικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω ελέγχων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ξεκινώντας από τα επίπεδα οργάνωσης και εσωτερικής 
διαχείρισης. 

Η ενδυνάμωση σε όλα τα επίπεδα από κοινού με την παρακολούθηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας αυτών των επιπέδων ευθύνης πρέπει να γίνει μια διαδεδομένη κουλτούρα. 

Επομένως, ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εξεταστεί θετικά, δεδομένης της δυνητικής συμβολής του στη 
βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού. 

Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει οποιοδήποτε απαραίτητο ή χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση, 
υποστήριξη, βελτίωση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με το νόμο, το Μοντέλο και τις Διαδικασίες, έτσι ώστε να προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία του Οργανισμού, να διαχειρίζονται τις δραστηριότητές του με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και να 
παρέχουν ακριβείς και πλήρεις λογαριασμούς και οικονομικά δεδομένα. 

Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αποτελεί κοινή δέσμευση σε 
κάθε οργανωτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, όλοι οι παραλήπτες πρέπει να εφαρμόζουν τους αρμόδιους 
ελέγχους εντός των λειτουργιών τους και να ενημερώνουν για τυχόν δυσλειτουργίες και πιθανές βελτιώσεις 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην αρμόδια λειτουργία (εσωτερικός έλεγχος). 

Οι αρμόδιες λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν περιορισμούς ή όρια στην 
πρόσβασή τους σε εταιρικά δεδομένα, αρχεία και στοιχεία κατά την εκτέλεση της εντολής τους. Επιπλέον, 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τις προτάσεις τους στο Εποπτικό Όργανο σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση 
των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων, τα εργαλεία μέτρησης και τις υπάρχουσες διαδικασίες, παρέχοντας 
επίσης περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους και τυχόν δυσλειτουργίες 
που αντιμετωπίστηκαν. 

Λογιστικά βιβλία και δηλώσεις, δελτία πληροφοριών και παρόμοια έγγραφα 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει τους αρμόδιους νόμους και κανονισμούς κατά τη σύνταξη του ισολογισμού του, επίσης 
και σε σχέση με τις διατάξεις που ορίζει ο Νόμος όσον αφορά στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Υιοθετεί όλα 
τα υποχρεωτικά διοικητικά / λογιστικά έγγραφα και υποχρεωτικά δελτία πληροφοριών για τους δωρητές του. 

Η τήρηση λογιστικών βιβλίων του Οργανισμού συμμορφώνεται με καθολικά καθιερωμένες και ρυθμιζόμενες 
αρχές διαχείρισης λογαριασμού. Οι ετήσιες δηλώσεις του υπόκεινται σε πιστοποίηση από ανεξάρτητους 
πιστοποιημένους ελεγκτές. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται σε τρίτους και η διαχείριση 
λογαριασμών πρέπει να εγγυώνται την εγκυρότητα, τη σαφήνεια, την ακρίβεια, την ακρίβεια και την 
σχολαστικότητα. 

Όλοι οι Αποδέκτες δεσμεύονται στο να έχουν τη μέγιστη συνεργασία, ώστε οι πράξεις να μπορούν να λογίζονται 
σωστά και άμεσα στις δηλώσεις του Οργανισμού, παρέχοντας έτσι πιστές και σωστές πληροφορίες σχετικά με 
την οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού. 
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Πρέπει να φυλάσσεται ένα εφεδρικό έγγραφο για κάθε οικονομική καταγραφή που σχετίζεται με μία συναλλαγή. 
Αυτή η τεκμηρίωση πρέπει να καθορίζει το κίνητρο για τη λειτουργία που δημιούργησε την καταχώρηση και τη 
σχετική έγκριση, όπου απαιτείται. Το εφεδρικό έγγραφο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο και να αποθηκεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα που επισυνάπτονται στο Μοντέλο, διευκολύνοντας έτσι 
τη γνωμοδότηση από αρμόδιους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

Ανθρώπινο δυναμικό 
 
Ο Οργανισμός θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό στην Ιταλία και στις χώρες λειτουργίας αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο. Η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός των διαχειριστών είναι βασικές αξίες και προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Οργανισμού. 
Συνεπώς, ο Οργανισμός προσπαθεί να αναπτύσσει ικανότητες εύρυθμης λειτουργίας έτσι ώστε ο καθένας να 
μπορεί να εκφράζει πλήρως τις δυνατότητές του. 
Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει στους διαχειριστές του τις ίδιες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη, μέσω μίας 
δίκαιης διαδικασίας βάσει αξιοκρατίας, αποκλείοντας κάθε διάκριση λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, 
θρησκείας, εθνικότητας, φυλής ή πολιτικών και συνδικαλιστικών ενώσεων. 
Ο Οργανισμός τηρεί τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Σύμβασης για το Δικαίωμα του Παιδιού και της Σύμβασης για την 
Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών. 
Ο Οργανισμός προσπαθεί ιδιαίτερα να λαμβάνει υπόψη του συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα στην επιλογή των 
διαχειριστών του για τις αποστολές, ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. 
 
Ο Οργανισμός προσπαθεί να διασφαλίσει: 
 

- κατάλληλο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας για τις δραστηριότητές του · 
- ένα ειλικρινές, συνεργατικό και επικοινωνιακό πλαίσιο · 
- κατάλληλο πλαίσιο συμπεριφοράς για την προώθηση και τη διάχυση της γνώσης και των στόχων του, 
αλλά και για την αύξηση της θετικής επιρροής στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων · 
- την αναγνώριση και αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων και συνεισφορών στην επίτευξη κοινών 
στόχων · 
- την επαρκή και σαφή κυκλοφορία πληροφοριών για την τακτική εκτέλεση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας · 
- κατάλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες για επιμέρους ρόλους και εργασίες · 
- ακριβή προστασία της ιδιωτικής ζωής 
- κατάλληλη πρόληψη και εξισορροπημένη διαχείριση τυχόν συγκρούσεων μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης, εάν προκύψουν · 
- μια σταθερή ικανότητα ακρόασης προς οποιοδήποτε άτομο που μπορεί να είναι το αντικείμενο δράσης 
ή συμπεριφοράς που αντιβαίνει στις προαναφερθείσες αρχές · 
- επαρκή ενημέρωση των διαχειριστών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την ασφάλεια στις χώρες 
εκμετάλλευσης, καθώς και σχετικά με τα προληπτικά μέτρα υγείας που πρέπει να ληφθούν. 
 

Με την έναρξη της σχέσης εργασίας κάθε υπάλληλος και συνεργάτης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες 

σχετικά με: 

1) εντολές για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται · 

2) νομικά στοιχεία και μισθό που ισχύουν για τη συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας · 

3) οι κανονισμοί και οι διαδικασίες για την εργασία πρέπει να εκτελούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
ασφάλειας. 

Επιπλέον, ο δεοντολογικός κώδικας υπογράφεται από κάθε διαχειριστή και διατίθεται το μοντέλο και τα 

πρωτόκολλα του οργανισμού. 

Κάθε διαχειριστής πρέπει: 

- να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα όσον αφορά στο δικαίωμα του παιδιού 

και στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών. 

- να διατηρεί διακριτική συμπεριφορά και ευπρεπή ενδυμασία απέναντι σε συναδέλφους, συνεργάτες, 

σε όποια περίσταση, σε τοπικές κουλτούρες και κοινώς παραδεδεγμένες αρχές που αντικατοπτρίζουν 

συνεχώς την αξιοπρέπεια του ρόλου του, σύμφωνα και με τις αρχές του Οργανισμού  

- να αποφύγει την εφαρμογή οποιασδήποτε διάκρισης στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις και τη 

χρήση οποιασδήποτε βίας, απειλή ή κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να περιορίσει οποιοδήποτε 

άτομο σε κατάσταση υποταγής. 

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε διαχειριστή: 

- να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολιτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τον νόμο και 
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την τάξη · να απασχολήσει ανηλίκους σε δραστηριότητες του εκάστοτε προγράμματος 

- να ασκήσει ακόμη και μία έννομη συμπεριφορά που μπορεί να ωθήσει τις αρχές, τους εταίρους και τον 
πληθυσμό να υποστηρίξουν ότι πραγματοποιείται τέτοια συμμετοχή  

- ασκήσει συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει ζημία στον Οργανισμό, ακόμη και στην εικόνα του 

- να υιοθετήσει μία συμπεριφορά που μπορεί να μετατραπεί σε ηθική επιθετικότητα ή / και ψυχολογική 
δίωξη με στόχο να προκαλέσει προσβολή στην αξιοπρέπεια και την ψυχολογική και σωματική 
ακεραιότητα των υφισταμένων ή στην υποβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος 

- να ασκήσει κάθε είδους σεξουαλική παρενόχληση 

- να έχει σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους 

- να προβαίνει εσφαλμένα σε πληρωμές ή συναλλαγές που αντιβαίνουν στη νομοθεσία περί ξεπλύματος 
χρημάτων· να ξοδέψει ή διακινήσει πλαστά ή αλλοιωμένα χρήματα, ακόμη και αν ληφθούν με καλή 
πίστη. 

Οι κανόνες συμπεριφοράς και οι διώξεις του Οργανισμού ορίζονται στο Μοντέλο και εγκρίνονται από 

εσωτερικά Πρωτόκολλα και Διαδικασίες. 

Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού ή / και άλλων περιουσιακών στοιχείων 

δωρητών 

Σε όλους τους διαχειριστές παρέχονται υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, 

εξοπλισμός, οχήματα, λογισμικό, τεχνογνωσία, στρατηγικά και οικονομικά σχέδια κ.λπ. 

Η προστασία και η διατήρησή τους έχουν θεμελιώδη αξία για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του 

Οργανισμού. Η χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων από τους επαγγελματίες πρέπει συνεπώς να είναι 

λειτουργική και αποκλειστικά για τις δραστηριότητες του οργανισμού και για τους σκοπούς που εγκρίνονται 

από συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν και να χρησιμοποιούν αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία με τη δέουσα επιμέλεια, φροντίδα και εμπιστευτικότητα κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων τους, και επίσης να αποτρέπουν και να εμποδίζουν την ακατάλληλη ή δόλια χρήση από 

τρίτους. 

Συγκεκριμένα:  

- οι υπολογιστές ή οι φορητοί υπολογιστές και τα σχετικά προγράμματα και εφαρμογές είναι εργαλεία 

εργασίας που πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλο τρόπο και να επιστρέφονται μαζί με όλα τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της εργασίας. Τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες πρέπει να επιστρέφονται με ομαλό, αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο τρόπο, επίσης σε 

περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί προσωπικοί υπολογιστές. 

- Όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, επιτρέπεται η πρόσβαση σε ιστότοπους που σχετίζονται με 
ανατεθειμένες εργασίες, εφόσον αυτό δεν καθυστερεί την εκτέλεση τους · απαγορεύεται η συμμετοχή 
σε φόρουμ ή γραμμές συνομιλίας μέσω Διαδικτύου, εκτός από λόγους που σχετίζονται με εργασίες που 
έχουν ανατεθεί και που σε κάθε περίπτωση έχουν εγκριθεί προηγουμένως. 

- Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραχωρούνται σε διαχειριστές είναι επίσης εργαλεία 
δουλειάς. Οπότε, απαγορεύεται η χρήση τους για άλλους λόγους εκτός από εκείνους που σχετίζονται 
με την εκτέλεση των ανατεθειμένων καθηκόντων και συγκεκριμένα απαγορεύεται η αποστολή ή 
αποθήκευση μηνυμάτων προσβλητικής ή σεξουαλικής φύσης. 

- Με εξαίρεση την ειδική έγκριση, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή / και η αναπαραγωγή λογισμικού και 
άλλου υλικού που προστατεύεται από το νόμο: στην πραγματικότητα, αυτή η δραστηριότητα εκθέτει τον 
τελεστή της σε κίνδυνο πιθανού αστικού και ποινικού αδικήματος, εκτός από το ότι θεωρείται 
ακατάλληλη μεταχείρηση εταιρικών πόρων τεχνολογίας και πληροφορίας. 

- Κάθε διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των ειδησεογραφικών 
περιεχομένων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασιακής του δραστηριότητας και δεν 
δημοσιεύονται ή τοποθετούνται στον ιστότοπο του Οργανισμού. εσωτερικά Πρωτόκολλα και 
Διαδικασίες. 

Σύγκρουση συμφερόντων 

Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις πολιτικές του Οργανισμού (συμβόλαια προμηθειών, συνεργασίες, 

επιλογή προσωπικού κ.λπ.) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τις ευκαιρίες του Οργανισμού. Άρα, πρέπει να 

βασίζεται σε σταθερή αξιολόγηση και να μην υπαγορεύεται ποτέ από άμεσα ή έμμεσα προσωπικά συμφέροντα. 

Υπό το πρίσμα αυτό, τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα πιθανών ζητημάτων που θα παρακολουθούνται 
προσεκτικά: 

- σχέσεις ή εμπορικές διαπραγματεύσεις με μέρη που απασχολούν ή ελέγχονται από σχέσεις ή τακτικούς 
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φίλους · 

- άμεση ή έμμεση κατοχή όχι μόνο συμβολικών ποσοστώσεων σε εταιρείες που έχουν ή προτίθενται να 
έχουν εμπορικές σχέσεις με τον Οργανισμό ή τους ίδιους φορείς του κλάδου · 

- εργασίες που παρέχονται σε τρίτους, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Οργανισμό, ή σε 
κάθε περίπτωση δραστηριότητες αντίθετες ή ασυμβίβαστες με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί. 

- Κάθε ζήτημα που μπορεί να συνιστά ή να θέτει σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να κοινοποιείται 
αμέσως σε ανώτερο για την κατάλληλη αξιολόγηση και κατεύθυνση. 

- Απαγορεύεται, επιπλέον, για τους χειριστές να δέχονται μετρητά ή άλλες ευνοϊκές παροχές από τρίτους 
για συμβουλές ή υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τις σχέσεις τους με τον Οργανισμό. 

 

Οποιαδήποτε αμοιβή για ακαδημαϊκή δραστηριότητα ή συμμετοχή σε συνέδρια, μεταδόσεις και τέτοια, 

ρυθμίζεται από τις εσωτερικές διατάξεις. 

 

Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ   Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ 

 

Πρωτοβουλίες επικοινωνίας και εκπαίδευσης 

Οι αρχές που περιγράφονται στον Κώδικα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό και πρέπει να 

υπόκεινται σε περιοδικές πρωτοβουλίες επικοινωνίας και εκπαίδευσης. 

Ειδοποίηση παράβασης κώδικα 

Τυχόν παραβίαση των αρχών και διατάξεων του Κώδικα πρέπει να κοινοποιείται πάραυτα στο Εποπτικό 

Όργανο. Μια ειδοποίηση παραβίασης θα ληφθεί υπόψη μόνο με την παρουσία επαρκών πληροφοριών για 

τον προσδιορισμό των όρων της εν λόγω παράβασης και για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη έρευνα από 

αρμόδιες λειτουργίες. 

Ο Οργανισμός ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός που τον ενημερώνει να προστατευτεί από τυχόν 

επιπτώσεις, διακρίσεις ή αντίποινα. Και επίσης αυτό ισχύει και όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα της 

ταυτότητάς του, εξαιρουμένης οποιασδήποτε υποχρέωσης του στον Νόμο και της προστασίας των 

δικαιωμάτων οποιουδήποτε ατόμου ή προσώπων που έχουν κατηγορηθεί κακόβουλα. 

Συνέπειες που απορρέουν από παράβαση κώδικα 

Η μη τήρηση των οδηγιών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα 

περιουσιακά στοιχεία και την εικόνα του Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για τη διαφύλαξη της 

εικόνας και των περιουσιακών του στοιχείων, μέσω τόσο κυρώσεων όσο και νομικών διαδικασιών. 

Συμμόρφωση με τους περιορισμούς του Κώδικα 

Ο παρών Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας ψηφίστηκε με ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των 

Μελών στις 30 Ιουνίου 2009. Οποιαδήποτε ενημέρωση, αλλαγή ή προσθήκη στον Κώδικα πρέπει 

να λάβει την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ένα αντίγραφο του δεοντολογικού κώδικα παραδίδεται στους Αποδέκτες για να το υπογράψουν και 

είναι διαθέσιμο για διαδικτυακή διαβούλευση στον ιστότοπο. 

 


