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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - LALIBELA 

 

1. Σκοπός του Σωματείου «Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας», με τον διακριτικό τίτλο «Lalibela»,  

(εφεξής «Σύλλογος») σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι η έμπρακτη συμπαράσταση στα παιδιά 

της Αιθιοπίας με την παροχή υλικής (στέγαση, διατροφή, ένδυση, ιατρική παρακολούθηση), ηθικής 

και μορφωτικής βοήθειας προς αυτά. Για την υλοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος υποστηρίζει 

επιλεγμένα προγράμματα που πραγματοποιούνται από εγκεκριμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις, 

νόμιμα καταχωρημένες στο μητρώο των σχετικών υπηρεσιών του Αιθιοπικού κράτους και ελέγχονται 

αρμοδίως. 

2. Σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ο Σύλλογος μεριμνά, ώστε η υποστήριξη να 

κατευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν στις πιο ευπαθείς ομάδες (ενδεικτικά: ορφανά ή/και άπορα, 

φορείς HIV, μη αρτιμελή κλπ.), όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αιθιοπικές κοινωνικές 

υπηρεσίες και ανάλογα με το υποστηριζόμενο από τον ανάδοχο πρόγραμμα. 

3. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη υλοποιείται με τη μορφή της αναδοχής. Ο όρος «αναδοχή» 

χρησιμοποιείται με την έννοια της οικονομικής και ηθικής αρωγής, αποδίδεται δε με το γενικότερο 

περιεχόμενο του όρου και όχι με την νομική του έννοια, όπως ήδη  χρησιμοποιείται στη διεθνή 

πρακτική παρόμοιων ανθρωπιστικών οργανώσεων μακροχρόνιας υποστήριξης παιδιών ή και νέων 

ανθρώπων.  Η αναδοχή προϋποθέτει την καλλιέργεια της σχέσεως αναδόχου και παιδιού από 

πνευματική – ηθική άποψη και την ανάληψη της οικονομικής υποχρέωσης που απορρέει για τον 

ανάδοχο από αυτή. 

4. Ανάληψη αναδοχής  

(α) Η πρόθεση για ανάληψη αναδοχής δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με τη συμπλήρωση και 

υπογραφή της σχετικής αίτησης, που συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ανέγνωσε και 

συμφωνεί με τον τρέχοντα Κανονισμό και τους οικονομικούς όρους της αναδοχής, που του έχουν ήδη 

αποσταλεί με μέριμνα του Συλλόγου. 

 (β) Η αίτηση για την αναδοχή θεωρείται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού των 100 ευρώ.  Σε 

περίπτωση που τελικά η αναδοχή δεν υλοποιηθεί με υπαιτιότητα του Συλλόγου, τότε μόνον η 

προκαταβολή επιστρέφεται στον υποψήφιο ανάδοχο. 

(γ) Η οικονομική υποχρέωση των συμμετεχόντων στα προγράμματα αναδοχής είναι ετήσια και το 

ποσό -στο εξής «ετήσια τροφεία»- καθορίζεται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 (δ) Η αναδοχή ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εφόσον η καταβολή των ετήσιων 

τροφείων είναι εμπρόθεσμη. Η καταβολή των ετήσιων τροφείων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον 

γίνεται μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

(ε) Στην περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των ετήσιων τροφείων η αναδοχή διακόπτεται αυτόματα. 

(στ) Ο ανάδοχος είναι ελεύθερος να διακόψει την αναληφθείσα υποχρέωσή του, αφού εκπληρώσει 

τις οικονομικές του υποχρεώσεις, και αφού ειδοποιήσει το Σύλλογο εγγράφως τρεις (3), τουλάχιστον, 

μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου έτους αναδοχής. Σε περίπτωση διακοπής της αναδοχής 

κάποιου από τα υποστηριζόμενα παιδιά, ο Σύλλογος μεριμνά για την παραμονή του στο πρόγραμμα 

με την εύρεση νέου αναδόχου. 
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5. Για την ενημέρωση των αναδόχων το ΔΣ του Συλλόγου αποστέλλει: 

α) Ενημερωτικό δελτίο όπου αναγράφονται όλες οι καταθέσεις που έγιναν προς το Σύλλογο και το 

ενδεχόμενο υπόλοιπο για την εξόφληση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης, που απορρέει από την 

αναδοχή. 

β) Επιστολή  που υπενθυμίζει την διακοπή της αναδοχής σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης των 

ετήσιων τροφείων. 

6. Η αναδοχή ορίζεται από το ΔΣ με βάση την σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων αναδόχων στο 

σχετικό κατάλογο του Συλλόγου, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας των παιδιών 

στους καταλόγους των συνεργαζόμενων οργανώσεων. Σε κάθε περίπτωση ο συσχετισμός γίνεται με 

τρόπο τυχαίο και απρόσωπο.  

7. Ο Σύλλογος ενθαρρύνει τους αναδόχους να υποστηρίζουν τα παιδιά και ηθικά, μέσω: 

α) Αλληλογραφίας. Ο ανάδοχος καλείται να επικοινωνεί τακτικά με το παιδί και να αποστέλλει κάποιο 

συμβολικό δώρο. Απόψεις που εκφράζονται από τον ανάδοχο κατά την επικοινωνία του με το παιδί ή 

τη Διεύθυνση του Κέντρου δεν αντιπροσωπεύουν ούτε δεσμεύουν το Σύλλογο. 

β) Επίσκεψης στην Αιθιοπία. Ο ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί τα Κέντρα Παιδικής Φροντίδας στην 

Αιθιοπία μετά από συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και πάντα με την έγκριση 

της συνεργαζόμενης Οργάνωσης στην Αιθιοπία. Σε περίπτωση επιτόπου επίσκεψης και επικοινωνίας 

με τα παιδιά, ο ανάδοχος καλείται να τηρεί τους νόμους και να σέβεται τα ήθη και τα έθιμα της 

Αιθιοπίας, καθώς και να συμμορφώνεται  προς τον Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου που 

επισκέπτεται.  

8. Ο ανάδοχος καλείται να τηρεί ένα κώδικα καλής συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά, σύμφωνα με 

τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης και του ανθρωπισμού. Ενδεικτικά: 

α) Καλείται να συνεργάζεται με τα μέλη του ΔΣ και τους ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, εκπαιδευτικούς κ.α.), ακολουθώντας τις οδηγίες τους, απόρροια της κατάρτισης και της 

εμπειρίας τους, όσον αφορά τη συμπεριφορά των αναδόχων προς τα παιδιά. 

β) Έχει πάντα στο νου του ότι τα υποστηριζόμενα παιδιά είναι μέλη μιας οικογένειας ή ομάδας, γι’ 

αυτό καλείται να μη διαφοροποιεί, κατά το δυνατόν, με υπέρμετρα δώρα ή χρηματικές καταβολές το 

«δικό του» παιδί, απέναντι στα άλλα παιδιά. 

9. Νέα προγράμματα – Συνεργασία με άλλες οργανώσεις 

(α) Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει νέα προς υποστήριξη προγράμματα έπειτα από 

απόφαση του ΔΣ του. 

(β) Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνεργασία για την υποστήριξη οποιουδήποτε 

προγράμματος κρίνει ότι δεν ικανοποιεί πλέον τα κριτήρια συνεργασίας του, έπειτα από απόφαση 

του ΔΣ του με τους περιορισμούς που περιγράφονται στα συμφωνητικά συνεργασίας με τις 

επιλεγόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

(γ) Σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις το ΔΣ οφείλει να ενημερώσει τα μέλη και τους 

αναδόχους για τις αλλαγές και να τις ανακοινώσει στην προσεχή Γενική Συνέλευση. 

10. (α) Ο Σύλλογος δεν έχει αυτοπρόσωπη παρουσία ή αυτοτελή νομική υπόσταση στην Αιθιοπία. 

Έχοντας επιλέξει την υποστήριξη των ως άνω προγραμμάτων ενεργεί αποκλειστικά ως 
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διαμεσολαβητής μεταξύ των αναδόχων και των συνεργαζόμενων ανθρωπιστικών οργανώσεων στην 

Αιθιοπία.  

(β) Υπό την ιδιότητα του διαμεσολαβητή, ο Σύλλογος αναγνωρίζει ότι κάθε παρέμβαση για 

λογαριασμό ενός ή περισσότερων υποστηριζόμενων παιδιών γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και 

την συνεργασία της οργάνωσης που φέρει την ευθύνη και αναλαμβάνει την φροντίδα του 

συγκεκριμένου παιδιού στην Αιθιοπία. 

(γ) Η υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης του Συλλόγου στην Αιθιοπία προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη 

και την συνεργασία των επιλεγμένων οργανώσεων. Ο Σύλλογος αποδέχεται και εργάζεται, ώστε η 

συνεργασία αυτή να διέπεται από πνεύμα ισότητας και εμπιστοσύνης με γνώμονα τα συμφέροντα 

των ίδιων των παιδιών και με τους όρους που περιγράφονται στα συμφωνητικά συνεργασίας, όπως 

υπογράφονται από τα δεσμευόμενα μέρη. 

 (δ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Συλλόγου έναντι των συνεργαζόμενων ανθρωπιστικών 

οργανώσεων περιγράφονται στα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας, που είναι διαθέσιμα για την 

πληροφόρηση κάθε αναδόχου έπειτα από αίτησή του στη Γραμματεία του Συλλόγου. 

(ε)  Η ανανέωση, τροποποίηση, έγκριση και υπογραφή των συμφωνητικών συνεργασίας γίνεται με 

απόφαση του ΔΣ. 

11. Άλλες μορφές οικονομικής συμμετοχής 

Η οικονομική συμμετοχή των υποστηρικτών του Συλλόγου μπορεί ακόμη να λάβει τις παρακάτω 

μορφές:   

α) Δωρεά. 

β) Ετήσια συνδρομή μέλους.  

11. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «δωρεά» αναφέρεται σε εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού που 

μπορεί να κατευθύνεται: 

α) Στην ενίσχυση οποιασδήποτε δράσης του Συλλόγου, όπως αυτή αποφασίζεται από το ΔΣ, σε 

συνεργασία με τις υποστηριζόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

β) Στην ενίσχυση συγκεκριμένης δράσης που επιλέγεται από τον δωρητή, με την σύμφωνη γνώμη του 

ΔΣ.  

γ) Στην συμμετοχή σε κάποιο από τα υποστηριζόμενα προγράμματα, χωρίς την ανάληψη αναδοχής, 

με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. 

12. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «συνδρομή μέλους» αναφέρεται στην ετήσια οικονομική υποχρέωση 

που αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, εάν εγγραφεί ως μέλος, και που προσδιορίζεται στο 

Καταστατικό του Συλλόγου. 

13. Η κάθε είδους καταβολή χρημάτων γίνεται απευθείας προς τον Σύλλογο, είτε μέσω Τραπέζης σε 

αριθμούς λογαριασμών που αναφέρονται στην αίτηση ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του 

Συλλόγου. Στο σχετικό καταθετήριο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία του καταθέτη και η αιτία της 

καταθέσεως (τροφεία, εγγραφή μέλους, συνδρομή μέλους, δωρεά). Στην περίπτωση που δεν γίνεται 

γνωστή στο Σύλλογο η αιτία της καταθέσεως, λογίζεται ότι αυτή αφορά κατά προτεραιότητα α) 

τροφεία, β) συνδρομή προς το Σύλλογο (όταν ο καταθέτης είναι και μέλος του) και γ) δωρεά. 
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14. Σε κάθε περίπτωση οικονομικής συμμετοχής,  ο Σύλλογος υποχρεούται να: 

(α) εκδώσει νόμιμη απόδειξη για την είσπραξη του δωρηθέντος ποσού, 

(β) ενημερώσει το δωρητή για την αξιοποίησή του, 

 (γ) Ο Σύλλογος δεν έχει καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις για δωρεές που πραγματοποιούνται 

απευθείας προς τα Κέντρα, και όχι μέσω του Συλλόγου. 

15. Οι υποχρεώσεις του Συλλόγου αναφέρονται και εξαντλούνται στην εκτέλεση όλων των 

απαιτούμενων διαδικασιών για την εξασφάλιση της οικονομικής και ηθικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο 

αυτών των υποχρεώσεων, ο Σύλλογος συλλέγει τα προσφερόμενα χρήματα, καθώς επίσης μεριμνά 

για την εξεύρεση και άλλων πόρων με κάθε νόμιμο τρόπο. Τα συλλεγόμενα χρήματα τοποθετούνται 

σε τοκοφόρο λογαριασμό σε Τράπεζα, απ’ όπου μεταφέρονται νόμιμα προς τις συνεργαζόμενες 

οργανώσεις, προκειμένου να καταβληθούν τα έξοδα της πρώτης εγκαταστάσεως των παιδιών καθώς 

και οι δόσεις των τροφείων τους. Με τον ίδιο τρόπο μεταφέρεται και οποιοδήποτε άλλο ποσό κριθεί 

και εγκριθεί νόμιμα να διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου. Για όλες τις οικονομικές δοσοληψίες 

τηρούνται οι νόμιμοι λογαριασμοί, ζητούνται δε και από τις συνεργαζόμενες οργανώσεις αναλυτικοί 

λογαριασμοί και αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής. Την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση των 

οικονομικών του Συλλόγου τηρεί το εκάστοτε ΔΣ αποδίδοντας λογαριασμούς και εξηγήσεις σε όλα τα 

μέλη και τους ενδιαφερομένους, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με δική τους αίτηση. 

16.  Οι υπηρεσίες των μελών του ΔΣ του Συλλόγου και κάθε ενδιαφερόμενου υποστηρικτή 

προσφέρονται δωρεάν και από συναίσθηση ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος  απέναντι  στα παιδιά της 

Αιθιοπίας μέσα στο πνεύμα του εθελοντισμού και της ανιδιοτέλειας. Είναι ευχής έργο  κάθε ανάδοχος 

ή μέλος του Συλλόγου να γίνει ενεργός εθελοντής και πρεσβευτής του έργου του στην κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 


