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Η “Legal Centre Lesvos ΑΜΚΕ” είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη 

Μυτιλήνη Λέσβου, εγγεγραμμένη και καταχωρημένη στην Ελλάδα από τις 7.5.2019. Στο 

παρελθόν λειτουργούσε υπό την αιγίδα του Prism the Gift Fund (Ηνωμένο Βασίλειο). 

Επιπλέον, συνεργάζεται με τη Διεθνή Ένωση Δημοκρατικών Δικηγόρων (IADL). 
 

Η Legal Centre Lesvos παρέχει δωρεάν ατομική νομική ενημέρωση και συνδρομή σε 

μετανάστες που φτάνουν δια θαλάσσης στη Λέσβο, όπου βρίσκονται τα γραφεία της οργάνωσης. 

Πέρα από αυτή τη συνεχή και άμεση υποστήριξη, η οργάνωση εργάζεται για την τεκμηρίωση 

των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και συμμετέχει ως συνήγορος 

σε στρατηγικές δίκες με σκοπό να θέσει την ελληνική κυβέρνηση, τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προ των ευθυνών τους σχετικά με τις 

παραβιάσεις αυτές. Επιπλέον, υπερασπίζεται την ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες 

οδούς μετανάστευσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκοσμίως. 

● Σκοπός της Legal Centre Lesvos AMKE 

 
Κύριος σκοπός της οργάνωσης είναι η αλληλεγγύη, η νομική υποστήριξη, η στρατηγική 

διεκδίκηση και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των μεταναστών, των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που βρίσκονται στη Λέσβο ή σε άλλα μέρη της Ελληνικής 

Επικράτειας και παγκοσμίως. 

Ειδικότεροι σκοποί της οργάνωσης είναι: 
 

α) να παρέχει νομική υποστήριξη και πληροφορίες, εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε 

πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες διεθνή προστασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

β) να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων 

άσυλο και των προσφύγων και την ισότιμη πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς οδούς 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
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μετανάστευσης χωρίς διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλο, 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλετική ή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στη Λέσβο, 

στην Ελλάδα και παγκοσμίως ενάντια στον ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

γ) Να αναπτύσσει δράσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ιδίως των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, να προωθήσει 

την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση, τον 

αποκλεισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Η οργάνωση επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και ενδεικτικά με 
 

➢  Τη λειτουργία γραφείου για παροχή νομικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε πρόσφυγες, 

μετανάστες και αιτούντες άσυλο χωρίς διάκριση ως προς το νομικό καθεστώς, την 

εθνικότητα, την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή ή 

την κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

➢  Την οργάνωση και χρήση ενός δικτύου από εθελοντές και έμμισθους επαγγελματίες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό για την συνδρομή στους στόχους της οργάνωσης 

➢  Την παρακολούθηση και καταγραφή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύνταξη 

περιοδικών εκθέσεων 

➢  Την εργασία και συνεργασία με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, άτομα και οντότητες που εργάζονται για την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και 

των προσφύγων 

➢  Την παρουσίαση της δράσης της οργάνωσης σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια. 

➢  Τη δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού 

➢  Το συντονισμό ακτιβιστικών δράσεων και νομικών πρωτοβουλιών 
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Legal Centre Lesvos AMKE αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της οργάνωσης. 

1. Εισαγωγή 

 
 

Η ικανότητα της Legal Centre Lesvos να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως των 

μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, εξαρτάται από την ικανότητα των 

συνεργατών, του προσωπικού και των εθελοντών της να υποστηρίζουν και να προωθούν τα 

υψηλότερα πρότυπα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Εμείς, οι συνεργάτες, τα μέλη 

του προσωπικού, οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών και οι εθελοντές της Legal Centre Lesvos, 

είμαστε προσωπικά και συλλογικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτών των προτύπων. Οι εταίροι 

έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρήσουν αυτά τα πρότυπα, να δώσουν ένα καλό παράδειγμα και 

να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εργασίας που υποστηρίζει και ενδυναμώνει το προσωπικό. 

 
Ο κύριος σκοπός της Legal Centre Lesvos είναι η αλληλεγγύη, η νομική υποστήριξη, η 

συνηγορία (advocacy), η στρατηγική υπεράσπιση (strategic litigation) και η υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στη 

Λέσβο και σε άλλα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας και παγκοσμίως. 

 
Οι ειδικοί σκοποί της Legal Centre Lesvos είναι 

 
 

● Η παροχή νομικής βοήθειας, νομικής πληροφόρησης, εκπροσώπησης και νομικής 

υπεράσπισης σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας. 

II. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 
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● Η συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών, των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και για την ίση πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς 

οδούς μετανάστευσης, χωρίς διακρίσεις ως προς την εθνικότητα, την εθνοτική καταγωγή, τη 

θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή ή το κοινωνικοοικονομική 

τους θέση, στη Λέσβο, στην Ελλάδα και παγκοσμίως κατά του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας 

● Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των 

μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης, του αποκλεισμού, του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας. 

 
Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει γενικές αρχές λειτουργίας και καθορίζει τις διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθούνται για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών στο πλαίσιο της 

δεοντολογίας του οργανισμού. Ο Κώδικας της Legal Centre Lesvos ισχύει για όλους τους 

συνεργάτες, μέλη, προσωπικό, υπαλλήλους, εθελοντές ή ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών 

(εφεξής καλούμενη «ομάδα Legal Centre Lesvos») που θα κληθούν να τον υπογράψουν. 

Λαμβάνοντας τον Κώδικα, τους ζητείται να επιβεβαιώσουν ότι τηρούν τα πρότυπά του στο 

βαθμό που βρίσκουν εφαρμογή στη θέση που καταλαμβάνουν. 

 
2. Βασικές Αξίες 

 
 

● Η Legal Centre Lesvos ως οργανισμός και η ομάδα Legal Centre Lesvos, θα διασφαλίσει 

ότι η συμπεριφορά είναι συνεπής και αντιπροσωπεύει τις αξίες που είναι αναπόσπαστες του 

Καταστατικού της Legal Centre Lesvos. 

● Ως οργανισμός, η πρωταρχική μας δέσμευση είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ιδίως των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Έχουμε 

δεσμευτεί να υποστηρίζουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους - ως άτομα, 

οικογένειες και κοινότητες - στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές τους. 

● Δείχνουμε σεβασμό για όλα τα άτομα εξίσου χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, θρησκείας, 
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χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, οικογενειακής κατάστασης, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, αναπηρίας, 

πολιτικής πεποίθησης ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού χαρακτηριστικού. Θα 

προσπαθήσουμε για την άρση όλων των εμποδίων για την επίτευξη της δικαιοσύνης. 

 
3. Ηθικές Αρχές 

i. Η Αρχή της Εμπιστευτικότητας και της Ανωνυμίας 

Η ομάδα Legal Centre Lesvos δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας. 

Δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπροσώπηση ή την παροχή νομικής 

συνδρομής σε ωφελούμενους της Legal Centre Lesvos σε τρίτα μέρη, εκτός εάν ο ωφελούμενος 

δώσει την συγκατάθεση του μετά από ενημέρωση, η γνωστοποίηση στοιχείων εξουσιοδοτείται 

σιωπηρά ώστε να πραγματοποιηθεί η νομική εκπροσώπηση ή η γνωστοποίηση στοιχείων 

επιτρέπεται από την παράγραφο (α) παρακάτω. 

(α) Η ομάδα της Legal Centre Lesvos μπορεί κατ’ εξαίρεση να γνωστοποιήσει πληροφορίες 

σχετικά με την εκπροσώπηση ή παροχή νομικής συνδρομής ωφελουμένων της Legal Centre 

Lesvos, εάν: 

(i) είναι πληροφορίες που θα μπορούσαν εύλογα να αποτρέψουν βέβαιο θάνατο ή βαριά 

σωματική βλάβη, 

(ii) είναι πληροφορίες σχετικά με την κακοποίηση ανηλίκων, όπως προβλέπεται από το νόμο, 

(iii) πρόκειται για την διασφάλιση νομικής συμβουλής σχετικά με τη συμμόρφωση με αυτές 

τις αρχές. 

(β) Το προσωπικό οφείλει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να αποτρέψει, την ακούσια ή 

μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 

με την εκπροσώπηση ωφελούμενου. 

(γ) Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας είναι απεριόριστη και διατηρεί την ισχύ της ακόμη και 

μετά το πέρας του χρόνο όπου τα άτομα είναι μέλη της ομάδας της Legal Centre Lesvos. 

 
ii. Αρχή της Προστασίας της Ιδιωτικότητας- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, και επομένως να 
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μπορούν να ασκούν έλεγχο στη συλλογή, αποθήκευση, πρόσβαση, χρήση, μετάδοση, 

διαχείριση και διανομή των προσωπικών τους δεδομένων. Η Legal Centre Lesvos, ως 

οργανισμός, πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές τις υποχρεώσεις, βάσει των νόμων περί 

προστασίας δεδομένων, σε συσχέτιση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της 

ομάδας της Legal Centre Lesvos και των ωφελούμενών της. 

Η ομάδα της Legal Centre Lesvos οφείλει να συμμορφώνεται με τους αντίστοιχους νόμους περί 

προστασίας δεδομένων ενώ συνεργάζεται με τη Legal Centre Lesvos. Παράλληλα, οφείλει να 

επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων της Legal Centre Lesvos μόνο στην 

έκταση και κατά το απαιτούμενο διάστημα, που χρειάζεται και που ορίζεται εύλογα και 

δικαιολογημένα, για τον σκοπό της επεξεργασίας (των δεδομένων) και σύμφωνα με τις γραπτές 

οδηγίες της Legal Centre Lesvos και τους ισχύοντες νόμους. 

Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου που εργάζονται με τη Legal Centre Lesvos, όλοι οι 

συνεργάτες, τα μέλη, το προσωπικό, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές ή οι ανεξάρτητοι πάροχοι 

υπηρεσιών πρέπει να διαγράψουν όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, είτε σε γραπτή 

είτε σε ψηφιακή μορφή, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή της συνεργασίας τους με τη Legal 

Centre Lesvos σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία λήξης της εταιρικής σχέσης, της 

ιδιότητας μέλους, της απασχόλησης, του εθελοντισμού ή της παροχής υπηρεσιών. 

 
iii. Το Βέλτιστο Συμφέρον των Παιδιών 

Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλοκής ανηλίκων παιδιών στη διαχείριση της υπόθεσης του 

ωφελούμενου, λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

 
iv. Οι Αρχές των Ίσων Ευκαιριών και της Μη Διάκρισης 

Η Legal Centre Lesvos, ως οργανισμός, και όλα τα μέλη της ομάδας της Legal Centre 

οφείλουν να σέβονται την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των συναδέλφων τους και 

όλων όσων έρχονται σε επαφή, ως μέρος της εργασίας τους. Η Legal Centre δεσμεύεται να 

αντιμετωπίσει τον καθέναν δίκαια και ισότιμα, χωρίς διάκριση λόγω φυλής, ηλικίας (με εξαίρεση 

το ελάχιστο όριο ηλικίας που καθορίζεται για τον εθελοντισμό), ρόλο, φύλο, ταυτότητα φύλου, 

χρώμα, θρησκεία, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικογενειακή 
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κατάσταση, εξαρτώμενα άτομα, αναπηρία, κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή πολιτικές 

απόψεις. Η παραπάνω αρχή εφαρμόζεται και στις διαδικασίες σχετικές με την πρόσληψη, 

απόλυση, προαγωγή, ανταμοιβή και παροχές, εκπαίδευση ή συνταξιοδότηση που πρέπει να 

βασίζονται στην αξία (των ατόμων). 

 
v. Η Αρχή της Μη Βλάβης 

Κατά τον χειρισμό της υπόθεσης κάθε ωφελούμενου, πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε άτομο 

δεν εκτίθεται σε περαιτέρω βλάβες και δευτερογενή θυματοποίηση. 

 
vi. Η Αρχή της Υγείας και της Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας 

Η Legal Centre Lesvos δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους 

συνεργάτες, τα μέλη, το προσωπικό, τους εθελοντές, τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών, 

τα μέλη του κοινού και τους ωφελούμενους που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων της. 

Για να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια, κάθε συνεργάτης, μέλος, προσωπικό, εθελοντής 

και ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με όλη την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις πολιτικές που κοινοποιούνται από τη Legal Centre Lesvos. Όλοι οι 

συνεργάτες, τα μέλη, το προσωπικό, οι εθελοντές και οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών 

υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να εντοπίζουν κινδύνους, οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις 

πολιτικές και τα προαπαιτούμενα της Legal Centre Lesvos, να επιδεικνύουν εύλογη προσοχή 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και να αναφέρουν όλους τους κινδύνους ή περιστατικά 

που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στον συντονιστή ή στους εταίρους, αυτοί με τη 

σειρά τους θα τα αντιμετωπίζουν δεόντως ή θα τα καταγράφουν αναλόγως. 

 
vii. Ηθικές Αρχές Χρηματοδότησης 

Η Legal Centre Lesvos ακολουθεί τις αρχές που περιγράφονται στην Οδηγίες Δεοντολογικής 

Χρηματοδότησης της Legal Centre Lesvos, και λειτουργεί αποκλειστικά με την οικονομική 

υποστήριξη μεμονωμένων δωρεών και από οντότητες που δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων ή περιβάλλοντος. 
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viii. Επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας 

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν υπερισχύει οποιασδήποτε εθνικής δεοντολογίας και 

επαγγελματικής υποχρέωσης που τα μέλη της ομάδας της Legal Centre Lesvos ενδέχεται να 

δεσμεύονται ανεξάρτητα. 

 
4. Οι Εταίροι και οι Εσωτερικοί Κανόνες για τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων στη 

Legal Centre Lesvos 

1. Η ομάδα της Legal Centre Lesvos δεσμεύεται από το Καταστατικό της, το οποίο καθορίζει 

τους κανόνες για τη λήψη αποφάσεων και την λογοδοσία των εταίρων κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

2. Οι εταίροι συγκροτούν από κοινού τη Γενική Συνέλευση της Legal Centre Lesvos και μέσω 

αυτής της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύονται να συνδιαχειρίζονται από κοινού τις υποθέσεις του 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Legal Centre Lesvos ΑΜΚΕ”. 

3. Η Νόμιμη Εκπροσώπηση του οργανισμού ανατίθεται από τους εταίρους σε έναν ή 

περισσότερους εταίρους. Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή χωριστά σε 

οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη σχετίζεται με τον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας και 

εντός του πλαισίου των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης ή μη 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων, το καθεστώς του εκπροσώπου και ενδεχομένως η συνεργασία με τη 

Legal Centre Lesvos, ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση όλων των άλλων εταίρων. 

4. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους εταίρους περιοδικά για την 

καθημερινή διαχείριση των επιχειρησιακών πρακτικών της Legal Centre και είναι υπόλογος στη 

Legal Centre Lesvos να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες εγκαίρως για την εύλογη 

εκπλήρωση όλων των νομικών υποχρεώσεων. 

5. Εάν κάποιος από τους εταίρους διαφωνήσει με μια απόφαση που έχει ληφθεί, ή πρόκειται να 

ληφθεί, από κάποιον εταίρο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση το 

συντομότερο δυνατό ώστε να αποφασίσει με συναίνεση σχετικά με την εγκυρότητα της 

απόφασης, σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται στο Καταστατικό της Legal Centre Lesvos. 

6. Ο οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικός και επομένως απαγορεύεται η διανομή κερδών ή η 
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καταβολή τόκων σε οποιονδήποτε συνεργάτη 

7. Η χρηματοδότηση της Legal Centre Lesvos δεν είναι διαθέσιμη στους εταίρους προσωπικά, 

αλλά μόνο για τους σκοπούς της οργάνωσης. 

8. Η οικονομική διαχείριση είναι διαφανής και οι χρηματοοικονομικές πράξεις είναι γνωστές 

και διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε όλους τους εταίρους. 

9. Ένας εταίρος μπορεί να αποβληθεί από τον οργανισμό με ομόφωνη συμφωνία όλων των 

υπολοίπων εταίρων, εάν με την ψηφοφορία αυτή αποφασιστεί, κατά την αποκλειστική διακριτική 

ευχέρεια των εν λόγω εταίρων, ότι ο εταίρος που πρόκειται να αποβληθεί έχει ουσιαστικά 

παραβιάσει ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις κρίσιμες υποχρεώσεις του, βάσει του 

Καταστατικού του οργανισμού ή η συνέχιση της συσχέτισης αυτού του εταίρου με τον 

οργανισμό είναι επιζήμια για τα βέλτιστα συμφέροντα της Legal Centre Lesvos για την 

εκτέλεση της εργασίας του και του βασικού του σκοπού. 

 
5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ LEGAL CENTRE 

LESVOS 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Legal Centre Lesvos προορίζεται να χρησιμεύσει ως ενδεικτικός 

οδηγός για τα μέλη, το προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους ανεξάρτητους 

παρόχους υπηρεσιών και άλλα άτομα που εργάζονται για ή σχετίζονται με άλλον τρόπο με τη 

Legal Centre Lesvos για τη λήψη ηθικών αποφάσεων. 

 
Είναι ένας ηθικός κώδικας που δεν έχει ισχύ νόμου. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά όλα τα μέρη 

να κατανοήσουν καλύτερα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμπεριφορά τους, υπό τους 

όρους της σχέσης τους με την Legal Centre Lesvos. 

 
Οι εσωτερικοί κανόνες και η δεοντολογία της Legal Centre Lesvos αναμένουν από ολόκληρη 

την ομάδα της οργάνωσης να δεσμευτεί στα παρακάτω: 

 
• Κάθε άτομο να αντιμετωπίζεται δίκαια, με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να επιδιώκουμε 

πάντα να κατανοούμε τις δύσκολες εμπειρίες που οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο και οι 
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πρόσφυγες και άλλα άτομα που απασχολούν τη Legal Centre Lesvos, αντιμετώπισαν και 

επέζησαν, καθώς και τη μειονεκτική θέση - ιδίως με βάση τη φυλή, την ηλικία, τον ρόλο, το 

φύλο, την ταυτότητα φύλου, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τα εξαρτώμενα άτομα, την 

αναπηρία, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή τις πολιτικές απόψεις - στην οποία μπορούν 

να βρεθούν, σε σχέση σε εκείνους που κατέχουν δύναμη ή επιρροή σε πτυχές της ζωής τους. 

• Προσπαθούμε πάντα να φροντίζουμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα των παιδιών και 

να ενεργούμε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα βέλτιστα συμφέροντά τους θα είναι υψίστης 

σημασίας για εμάς. 

• Να διασαφαλίζουμε και να κάνουμε υπεύθυνη χρήση των πληροφοριών και των πόρων στους 

οποίους έχει πρόσβαση κάποιος λόγω απασχόλησης, εθελοντισμού ή συνεργασίας με τη Legal 

Centre Lesvos. 

• Οφείλουμε να επιδεικνύουμε τη δέουσα προσοχή σε όλα τα ζητήματα της επίσημης εργασίας 

και να μην αποκαλύπτουμε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τους μετανάστες, τους 

αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες, τους συναδέλφους, καθώς και (να μην αποκαλύπτουμε) άλλα 

ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους κανόνες που 

ισχύουν για το προσωπικό και τους εθελοντές. 

• Προστατεύουμε, διαχειριζόμαστε και αξιοποιούμε το προσωπικό, τους οικονομικούς και 

υλικούς πόρους της Legal Centre Lesvos αποδοτικά και αποτελεσματικά, έχοντας υπόψη ότι οι 

πόροι αυτοί είναι πρωτίστως διαθέσιμοι και αφιερωμένοι στο όφελος της υπεράσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. 

• Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματικές ή ηθικά κολάσιμες δραστηριότητες που 

παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την εικόνα και 

τα συμφέροντα της Legal Centre Lesvos. 

• Δεν υποστηρίζουμε, ούτε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε μορφή εκμεταλλευτικών ή 

καταχρηστικών δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται μόνο στα 

παρακάτω) την παιδική εργασία, και την εμπορία ανθρώπων και εμπορευμάτων. 

• Αποφεύγουμε οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής κακοποίησης, εκφοβισμού ή 

ευνοιοκρατίας στο χώρο εργασίας και δεν εμπλεκόμαστε ούτε ανεχόμαστε οποιαδήποτε μορφή 
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παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και 

της κατάχρησης εξουσίας. 

• Προλαμβάνουμε, είμαστε αντίθετοι και καταπολεμάμε κάθε εκμετάλλευση και κακοποίηση 

μεταναστών, αιτούντων άσυλο, προσφύγων και άλλων ωφελουμένων των υπηρεσιών της Legal 

Centre Lesvos. 

• Δεν καταχρόμαστε την εξουσία και την επιρροή που μπορεί να έχει κάποιος/κάποια λόγω 

της θέσης του - στη ζωή και την ευημερία των ωφελουμένων της Legal Centre Lesvos. 

• Ποτέ δεν ζητάμε υπηρεσίες ή χάρες από τους ωφελούμενους της Legal Centre Lesvos ως 

αντάλλαγμα για προστασία ή συνδρομή, εκμεταλλευόμενοι - σεξουαλικά, συναισθηματικά, 

οικονομικά ή σχετικά με την απασχόληση – τους ωφελούμενους της Legal Centre Lesvos. 

• Τηρούμε τους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας για νομικούς επαγγελματίες, στο 

βαθμό που ο ρόλος μας στον οργανισμό περιλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών ή 

νομικής εκπροσώπησης. 

 
Κάθε συνεργάτης, μέλος, προσωπικό, εθελοντής ή ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών που 

υποψιάζεται ή αντιλαμβάνεται παραβιάσεις αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να 

αισθάνεται άνετα να επικοινωνήσει με τον συντονιστή που εδρεύει στη Λέσβο ή με τους 

εταίρους αυτοπροσώπως ή να τους παράσχει πληροφορίες, με εμπιστευτικότητα. Τα μέλη, το 

προσωπικό, οι εθελοντές και οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η 

Legal Centre θα χειριστεί το ζήτημα με εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα και ότι δεν θα 

προβεί σε αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου αναφέρει την παραβίαση ή την πιθανή 

παραβίαση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας - και ότι αυτά τα άτομα δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε ποινή ή διάκριση από τη Legal Centre Lesvos. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Διοίκηση του οργανισμού 

 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
Νομική Εκπροσώπηση:                   Υπεύθυνοι Συνηγορίας και Επικοινωνίας      Συντονίστρια Λέσβου-Νόμιμη Εκπρόσωπος 

 
 

Έλληνες δικηγόροι με βάση τη Λέσβο             Νομικοί Βοηθοί                                                                             Με Νομική Εκπαίδευση 

 
Έλληνες δικηγόρος με βάση την Αθήνα                                                Διερμηνείς                                                                                     Διερμηνείς 
 
 
                                                                                                                                 Έλληνες Έμμισθοι Δικηγόροι                                                                Βοηθοί Διοικητικών Υπηρεσιών 
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III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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H Legal Centre Lesvos AMKE αποτελείται από τα εξής διοικητικά και οργανωτικά τμήματα: 

● Γενική Συνέλευση 

● Διαχείριση - Νόμιμη Εκπροσώπηση 

● Τμήμα Συντονισμού 

● Τμήμα Νομικής Βοήθειας 

● Τμήμα Συνηγορίας και Επικοινωνίας 

● Τμήμα Διερμηνείας 

● Εθελοντισμός 

 
Τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος, όπως ρητά εκφράζονται στο 

καταστατικό της Οργάνωσης και τον παρόντα Κανονισμό, είναι τα εξής: 

 
 

Γενική Συνέλευση 
Η Γενική Συνέλευση είναι το διοικητικό όργανο της Legal Centre Lesvos AMKE. Απαρτίζεται 

από τους Εταίρους της εταιρείας. Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρη όταν 

παρίστανται τουλάχιστον 3/4 των Εταίρων. Οποιοσδήποτε από τους Εταίρους μπορεί να 

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης απαιτούν συναίνεση από τους εταίρους για να είναι έγκυρες. Η ετήσια 

τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά, μέσα σε δύο μήνες από την 31 Μαΐου 

κάθε χρόνο. 

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στο Καταστατικό της οργάνωσης καθώς 

και παρακάτω, οι Εταίροι έχουν ατομικά την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό 

της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, για την πραγματοποίηση των σκοπών της όπως αυτοί 

απαριθμούνται στο Καταστατικό της και ανωτέρω στις Γενικές Αρχές του παρόντος 

Κανονισμού Λειτουργίας. Οι ακόλουθες περιπτώσεις απαιτούν απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης με συναίνεση προκειμένου να είναι έγκυρες και δεσμευτικές για τη Legal Centre 

Lesvos AMKE: Ι)Η αγορά οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας του οποίου το κόστος 
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υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός από τις επαναλαμβανόμενες προκαθορισμένες 

δαπάνες. ΙΙ)Οι δικαστικές δαπάνες άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. ΙΙΙ)Η επικύρωση των 

λογαριασμών και προϋπολογισμών της εταιρείας. IV) H τροποποίηση του καταστατικού της 

εταιρείας. V)Η προσχώρηση/συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε συμφωνία ακόλουθου 

τύπου. V.a.Συμφωνίες χρηματοδότησης, V.b. Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, 

VI.Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας ή που 

μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους υπόλοιπους Εταίρους ως επιζήμια για τη φήμη της εταιρείας 

ή/και των μεμονωμένων Εταίρων της. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους εταίρους διαφωνεί με απόφαση που είτε (α)έχει 

ληφθεί, είτε (β)πρόκειται να ληφθεί από έναν Εταίρο σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα 

συγκληθεί Γενική Συνέλευση το συντομότερο δυνατό για να αποφασιστεί με συναίνεση 

αναφορικά με την εγκυρότητα της απόφασης. 

 
 
 

Νόμιμη Εκπροσώπηση 
Η Γενική Εκπροσώπηση της οργάνωσης ανατίθεται από τους Συνεταίρους στο/στους 

Γενικό/ούς Εκπρόσωπο/Εκπροσώπους. Ο/Η Γενικός Εκπρόσωπος ενεργεί κάθε πράξη 

διαχείρισης αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας και στα πλαίσια των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

εταιρικών υποθέσεων. Εκπροσωπεί νόμιμα και εξουσιοδοτημένα την εταιρεία έναντι κάθε 

τρίτου, που συναλλάσσεται με αυτήν, και δη έναντι κάθε οργανισμού, νομικού προσώπου 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε τράπεζες, σε Δ.Ο.Υ, δικαστική, φορολογική, τραπεζική, 

χρηματοοικονομική συναλλαγή και σε οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση. 

Ο/Η Γενική Εκπρόσωπος ενεργεί και όλες τις εισπράξεις ή πληρωμές και γενικά ταμειακές 

πράξεις κάνοντας τις ανάλογες εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, επιμελείται 

ιδιαίτερα για την τήρηση των απαιτούμενων για τη λειτουργία της εταιρείας, νομίμων βιβλίων 

και στοιχείων και θα πληροφορεί τους λοιπούς συνεταίρους για την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Ο/Η Γενική Εκπρόσωπος δύναται να 

αναθέτει και σε τρίτο μέρος των αρμοδιοτήτων της εντός του πλαισίου της διαχείρισης των 
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εταιρικών υποθέσεων. Ο/Η Γενική Εκπρόσωπος θα ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση όλων 

των υπόλοιπων συνεταίρων σε περίπτωση παραπτώματος ή μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων. 

 
Τμήμα Συντονισμού 
● Βασική επαφή με άλλους οργανισμούς και φορείς. 

● Ανάπτυξη της νομικής στρατηγικής και της στρατηγικής συνηγορίας της Legal Centre 

Lesvos σε συνεργασία με την επικεφαλής της νομικής ομάδας, τους εταίρους και τον 

υπεύθυνο συνηγορίας και επικοινωνίας. 

● Ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της ομάδας και συντονισμός της διαχείρισης των 

υποθέσεων, παροχή υποστήριξης στην ιεράρχηση των καθηκόντων, στη διαχείριση του 

χρόνου και στην εκπαίδευση των εθελοντών. 

● Προετοιμασία εκθέσεων δραστηριοτήτων για τους δωρητές με την υποστήριξη του 

υπεύθυνου υπεράσπισης και επικοινωνιας. 

● Προετοιμασία αιτήσεων χρηματοδότησης, με την υποστήριξη του υπεύθυνου 

συνηγορίας/επικοινωνιών. 

● Υποστήριξη του υπεύθυνου συνηγορίας και επικοινωνίας στην τακτική ενημέρωση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

● Εσωτερική λογιστική, συγκέντρωση πόρων και διαχείριση κεφαλαίων, προετοιμασία 

τιμολογίων. 

● Πληρωμή μισθών. 

● Πληρωμή άλλων λογαριασμών της Legal Centre Lesvos. 

● Οργάνωση της λογιστικής της Legal Centre Lesvos, των προϋπολογισμών και της 

λογιστικής για τους δωρητές. 

● Ευθύνη ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικό, εθελοντές) για τυχόν διαπροσωπικά ζητήματα. 

● Γενική εποπτεία των εθελοντών, συγκέντρωση γενικών νομικών ερωτήσεων (σε συνεννόηση 

με τους Έλληνες δικηγόρους), καθώς και για θέματα που άπτονται της εθελοντικής παροχής 

εργασίας (περιεχόμενο εργασίας, προσωπικές απογοητεύσεις κ.λπ.) και επαφή με 

εξωτερικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για υποστήριξη. 

● Υποστήριξη του νομικού έργου. 
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● Οργάνωση της εκπαίδευσης των εθελοντών νομικών και των διερμηνέων. 

● Διεξαγωγή εκπαίδευσης για νέους νομικούς εθελοντές σχετικά με τη διαδικασία ασύλου & 

την οργάνωση του γραφείου. 

● Συντονισμός της εκπαίδευσης από τον επικεφαλή της νομικής ομάδας για νέους νομικούς 

εθελοντές σχετικά με τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 

του Δουβλίνου ΙΙΙ. 

● Διοργάνωση εξωτερικού σεμιναρίου κάθε 6 μήνες για νομικούς εθελοντές και διερμηνείς, 

σχετικά με τη συνεργασία με διερμηνείς. 

● Διοργάνωση τακτικής εξωτερικής κατάρτισης κάθε 6 μήνες για νομικούς εθελοντές και 

διερμηνείς και Έλληνες δικηγόρους σχετικά με την εργασία με επιζώντες τραυμάτων. 

● Συμμετοχή στις συναντήσεις συντονισμού νομικής βοήθειας/προστασίας των σχετικών 

οργανώσεων πεδίου. 

● Συντονισμός παραπομπών σε άλλες οργανώσεις για ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στέγαση, 

ιατρική περίθαλψη, άλλες υπηρεσίες. 

● Παρακολούθηση, μετάφραση και επικοινωνία των επικαιροποιήσεων των πολιτικών και των 

νόμων προς την ομάδα, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των παρεχόμενων 

πληροφοριών και συμβουλών. 

● Ευθύνη για ενημέρωση αναφορικά με αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία, και διασφάλιση ότι 

η οργάνωση παραμένει συμβατή με τις εκάστοτε υποχρεώσεις της σύμφωνα με την 

σχετικές ρυθμίσεις και νομοθεσίες που την αφορούν. 

● Συνδρομή σε διοικητικά καθήκοντα - εσωτερική λογιστική, σύνταξη συμβάσεων 

εργαζομένων, τιμολόγια για διερμηνείς. 

 
Τμήμα Νομικής Βοήθειας 
● Εκπροσώπηση των επωφελούμενων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα 

και ενημέρωση των επωφελούμενων ως προς την πορεία των αιτήσεων τους για διεθνή 

προστασία. 

● Προετοιμασία νομικών εγγράφων όπως υπομνημάτων για την υποστήριξη αιτήσεων ασύλου, 

προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής απέλασης και αντιρρήσεων κατά της 
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κράτησης. 

● Εκπροσώπηση επωφελούμενων σε ποινικές και αστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τους 

σκοπούς της οργάνωσης. 

● Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων, αναφορών και προσφυγών ενώπιον εθνικών και διεθνών 

οργάνων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

● Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με την διαδικασία διεθνούς προστασίας, 

μεταξύ άλλων με το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέσβου και με 

τα αρμόδια δικαστήρια. 

● Γενική εποπτεία των εθελοντών και συνεργασία σε σχέση με την παρεχόμενη νομική 

υποστήριξη προς τους επωφελούμενους 

● Υποστήριξη της επίβλεψης και της κατάρτισης των εθελοντών. 

● Εισαγωγική ενημέρωση/εκπαίδευση των εθελοντών αναφορικά με τις πολιτικές 

εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της οργάνωσης, 

των βασικών σκοπών της οργάνωσης, των βασικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας και 

του παρόντος Κανονισμού και των βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεις που πηγάζουν εξ 

αυτών για όλα τα εμπλεκόμενα υποκείμενα. 

● Διαχείριση αρχείων και βάσεων δεδομένων. 

● Εκπροσώπηση της Legal Centre Lesvos για υποθέσεις της και όπου και όταν απαιτείται 

ενώπιον σχετικών αρχών 

● Συντονισμός της νομικής υποστήριξης στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα 

με τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ. 

● Έλεγχος νομικών εγγράφων και μεταφράσεων κειμένων 

● Συμμετοχή σε συναντήσεις τοπικών και εθνικών ομάδων νομικής συνδρομής του πεδίου 
 

Τμήμα Συνηγορίας και Επικοινωνίας 
● Προετοιμασία τριμηνιαίων εκθέσεων και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και άλλων εκθέσεων 

για δημοσίευση και συνηγορία. 

● Επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
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συμπεριλαμβανομένων των μελών του κοινοβουλίου, άλλων οργανώσεων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών, όπως η Amnesty International, η Human Rights 

Watch και ο Επίτροπος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

● Ενημέρωση των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

● Σύνταξη και επεξεργασία κειμένων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών, 

σε ελληνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του 

Συνηγόρου του Πολίτη, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε συντονισμό με την επικεφαλή της νομικής ομάδας και τους 

εταίρους της LCL. 

● Συμμετοχή σε συντονισμένη συνηγορία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

● Υποστήριξη του συντονιστή της Λέσβου με τις αιτήσεις για τη συγκέντρωση πόρων και την 

υποβολή εκθέσεων στους δωρητές. 

 
Τμήμα Διερμηνείας 
● Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας. 

● Υποστήριξη και διασφάλιση όλων των διαδικασιών διερμηνείας. 

● Παροχή κατάρτισης στην ομάδα σε θέματα πολιτισμικής ευαισθησίας. 

● Διασφάλιση και σεβασμός της εμπιστευτικότητας. 

● Συμμετοχή στις συναντήσεις και τα σεμινάρια κατάρτισης της ομάδας. 

● Διερμηνεία σε διαβουλεύσεις με αιτούντες άσυλο/μετανάστες/πρόσφυγες. 

● Διερμηνεία μέσω τηλεφώνου για τον προγραμματισμό ραντεβού και την παρακολούθηση 

της διαχείρισης των υποθέσεων. 

● Μετάφραση εγγράφων. 

● Συνοδεία Ελλήνων δικηγόρων σε κρατητήρια/αστυνομικά τμήματα/δικαστήρια για τη 

διερμηνεία για την επικοινωνία με τους επωφελούμενους. 

● Ενημέρωση από τις κοινότητες μεταναστών. 

 
 

Τμήμα Εθελοντισμού 
● Διεξαγωγή νομικής έρευνας για μεμονωμένες αιτήσεις ασύλου, υπό την εποπτεία Ελλήνων 
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δικηγόρων. 

● Προετοιμασία αιτήσεων για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με το Κανονισμό του 

Δουβλίνου ΙΙΙ υπό την εποπτεία της επικεφαλής της νομικής ομάδας. 

● Υποδοχή - συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης ραντεβού, της παροχής γενικών 

πληροφοριών και της υποδοχής νέων επαφελούμενων. 

● Διερμηνεία. 

● Επιβεβαίωση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς για τα ραντεβού των ωφελούμενων, όταν 

χρειάζεται εκτός των ωρών 10 π.μ. - 2 μ.μ. 

● Επιβεβαίωση ότι όλοι οι διερμηνείς έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας πριν 

από τη διερμηνεία. 

● Επιβεβαίωση ότι όλοι οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Legal Centre Lesvos και υπογράφουν σχετική συναίνεση για 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους από την οργάνωση και το προσωπικό της. 

● Ενημέρωση των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Legal Centre Lesvos. 

● Οργάνωση ραντεβού με επωφελούμενους στα γραφεία της Legal Centre Lesvos. 

 
 

………………………………………………………………………………………. 

Όλα τα τμήματα της Legal Centre Lesvos AMKE συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για την 

εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης και συμβάλλουν στην ομαλή εξυπηρέτηση των 

επωφελουμένων σε σχέση με την παροχή νομικής ενημέρωσης και υποστήριξης σε αυτούς και 

συνδιαμορφώνουν την καθημερινή λειτουργία του γραφείου. 

Για την οργάνωση της διαχείρισης των επιμέρους υποθέσεων όλα τα μέλη της ομάδας 

συναντώνται τακτικά, όπου μοιράζονται εργασίες, συζητούνται σχετικά νομικά ζητήματα, 

προτεινόμενες στρατηγικές και δράσεις συνηγορίας, τρέχοντα θέματα καθώς και πρόσφατες 

εξελίξεις αφορώσες στην διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα, την Ευρώπη και 

παγκοσμίως. Ομοίως επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και εκτάκτως εάν κριθεί 

απαραίτητο τα μέλη των επιμέρους τμημάτων για τον συντονισμό των επιμέρους εργασιών τους. 

Τα σχετικά πρακτικά των ως άνω συναντήσεων είναι στη διάθεση των Εταίρων για την 

παρακολούθηση των επιμέρους θεμάτων και υποθέσεων και τον χειρισμό αυτών από την ομάδα 
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συνολικά και από τα επιμέρους τμήματα. 

Επιπλέον, εφαρμόζεται σχετική πολιτική έγκρισης (sign off policy), για την έγκριση από τους 

Εταίρους στρατηγικών και δράσεων συνηγορίας της οργάνωσης σύμφωνα και με τα όσα 

προβλέπονται και στο καταστατικό της οργάνωσης. 

 
Ως προς την πρόσβαση των επωφελούμενων στις παροχές νομικής πληροφορίας και 

υποστήριξης αναφορικά με το αίτημά τους για διεθνή προστασία στην Ελλάδα, η Legal Centre 

Lesvos διατηρεί πολιτική “ανοιχτής πόρτας” (open door policy), με την έννοια ότι δεν αρνείται 

σε κανέναν την βασική παροχή νομικών πληροφοριών ή συνδρομή με κριτήρια όπως ότι η 

υπόθεση δεν φαίνεται αρκετά “δυνατή” ή με κριτήριο το αν ενδείκνυται κάποια υπόθεση για 

στρατηγική διεκδίκηση. Καταβάλλεται προσπάθεια στο μετρο του δυνατού να παρέχονται σε 

όλους όσοι προσέρχονται για νομική συνδρομή οι βασικές νομικές πληροφορίες αναφορικά με 

την διαδικασία ασύλου και με γνώμονα την πραγματική δυνατότητα της οργάνωσης στην 

εκάστοτε χρονική στιγμή να παρέχεται  περαιτέρω συνδρομή ή/και εκπροσώπηση 

συγκεκριμένου αιτούντος άσυλο. 

Η νομική συνδρομή γίνεται εξατομικευμένα και ο επωφελούμενος καλείται με την συνδρομή 

διερμηνέα να παράσχει γραπτή συναίνεση αναφορικά με τα επεξεργασία των δεδομένων του 

προσωπικού χαρακτήρα καθώς και εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση όπου απαιτείται. 
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Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και οποιεσδήποτε 

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τους, συνάπτονται εγγράφως. Ένα πρωτότυπο της σύμβασης 

παραδίδεται στον Εργαζόμενο και ένα δεύτερο πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της από τη 

Legal Centre Lesvos. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν στη Legal Centre Lesvos τα 

ορθά προσωπικά τους στοιχεία και να προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο 

δικαιολογητικά κατά την πρόσληψη για την ομαλή λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Οι 

Εργαζόμενοι επίσης υποχρεούνται να δηλώνουν χωρίς καθυστέρηση στη Legal Centre Lesvos 

κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων, όπως και κάθε γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει 

την εργασιακή τους σχέση ή που θα μπορούσε να αποτελέσει νομική βάση για οποιοδήποτε 

δικαίωμά τους απέναντι στη Legal Centre Lesvos. Οι συνέπειες τέτοιων γεγονότων αρχίζουν 

μόνο από την ανωτέρω γραπτή αναγγελία. Τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον εργαζόμενο, 

καθώς και όποια αλλαγή σε αυτά ή/ και όποια δηλωθούν στο μέλλον, τηρούνται σε ειδικό 

αρχείο από τη Legal Centre Lesvos για την εξυπηρέτηση της εργασιακής σχέσης μεταξύ της 

Legal Centre Lesvos και του εργαζομένου, για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση αυτή και μετά το 

τέλος της για όσο χρόνο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και προς το κοινό συμφέρον 

της Legal Centre Lesvos και του εργαζομένου. 

 
Με τον παρόντα Κανονισμό, ο εργαζόμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα 

το δικαίωμα της Legal Centre Lesvos να τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την 

εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σχέσης 

εργασίας με τη Legal Centre Lesvos και σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και την σχετική εργατική, ασφαλιστική 

και φορολογική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως αντίγραφα 

των ανωτέρω στοιχείων που τηρούνται από τη Legal Centre Lesvos στους προσωπικούς τους 

 Σ Σ Σ Ρ Σ Σ Σ Σ Σ Ρ Σ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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φακέλους. Η προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της πρόσληψης ή μετά από 

αυτήν, τα οποία ο υποψήφιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή αναληθή, συνιστά 

λόγο για άμεση διακοπή της διαδικασίας πρόσληψης ή για άμεση καταγγελία της συμβάσεως 

εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση. 

 
Οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και υπό καθεστώς 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τις οργανωτικές, λειτουργικές ανάγκες της Legal 

Centre Lesvos και κατά την ελεύθερη κρίση της. Η Legal Centre Lesvos μπορεί να 

προσλαμβάνει αλλοδαπούς μόνο εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την ανάληψη 

εργασίας στην Ελλάδα. Αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας πρόσληψης αλλοδαπών στη Legal 

Centre Lesvos αποτελεί η προσκόμιση έγκυρων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τη 

δυνατότητα ανάληψης εργασίας στην Ελλάδα καθώς και αποδεικτικών της ταυτότητάς τους και 

άδειας παραμονής για εργασία. Ρητά συμφωνείται ότι τα άτομα που συνάπτουν συμβάσεις με 

τη Legal Centre Lesvos και διατηρούν φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνα για την τήρηση των εκάστοτε υποχρεώσεων τους κατά την κείμενη νομοθεσία στην 

αλλοδαπή χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Legal Centre Lesvos. 

 
Οι Έλληνες δικηγόροι της Legal Centre Lesvos παρέχουν νομικές υπηρεσίες συνάπτοντας 

συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συμβάσεις έμμισθων εντολών και δεσμεύονται 

από τους σχετικούς όρους συνεργασίας, τους γενικούς όρους εμπιστευτικότητας της οργάνωσης 

και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις βασικές αρχές του Κώδικα 

Δεοντολογίας αυτής και τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Οι πάροχοι εθελοντικών εργασιών συνάπτουν συμβάσεις παροχής εθελοντικών εργασιών και 

δεσμεύονται από τους σχετικούς όρους συνεργασίας, την Πολιτική Εθελοντών, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας, τους γενικούς όρους εμπιστευτικότητας και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών 

δεδομένων της οργάνωσης. 

Όλοι οι συνεργάτες και προσωπικό της Legal Centre Lesvos AMKE διατηρούν τα αντίστοιχα 

εκ του νόμου δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα 

από την οργάνωση. 
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Ο  παρόν Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας  της  Legal Centre Lesvos   AMKE 

επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε από τους Εταίρους τον Νοέμβριο 2021. 

 

 

Μυτιλήνη , 1.11.2021 

 

Η νόμιμη εκπρόσωπος  

 

 

 

 

Lorraine Leete


