
ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – FREEDOM GATE GREECE 

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είναι η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού 
αποκλεισμού κοινωνικών ευπαθών ομάδων καθώς και η ψυχοκοινωνική στήριξη τους. 
Μέσα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
1. Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα για την υποδοχή και
κοινωνικοοικονομική ένταξη στο Ελληνικό και ΕυρωπαΊκο περιβάλλον των μεταναστών
που εισρέουν στην Ελλάδα .
2. Η ανάπτυξη δικτύου προγραμμάτων κατάρτισης για την εκκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, την  ενίσχυση ή ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική
και ευρωπαϊκή αφορά εργασίας
3.Η παροχή υπηρεσιών συνδρομής για άτομα που διακιούνται διεθνούς προστασίας
4.Η ανάπτυξη  και προώθηση του εθελοντισμού στους τομείς των σκοπών της
εταιρείας.
5. Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη κρατουμένων και αποφυλακισμένων.
6. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων.
7. Ψυχοκοινωνική στήριξη ανήλικων παραβατών.
8. Εκπαίδευση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν τις ομάδες στόχου.
9. Διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς
της.
10. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ομάδας στόχου εντός και εκτός των χώρων
κράτησης
11. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ψυχαγωγικά προγράμματα σε άτομα με αναπηρία
(ΑΜΕΑ).
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις
προσήκουσες πράξεις, να συμφωνεί και να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, με
φορείς του δημοσίου , ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη κυβερνητικές
οργανώσεις,   φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου καθώς και να
παρεμβαίνει με προτάσεις της σε κάθε ανοιχτό και δημόσιο διάλογο, που αφορά
θέματα που άπτονται του σκοπού της.
Επίσης με διοργάνωση και συμμετοχή σε συν΄δρια, σεμινάρια, ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα και

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Τα μέλη της οργάνωσης είναι άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους της 
οργάνωσης, ενστερνίζονται και προασπίζουν τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
έχουν κοινωνικές οικολογικές ευαισθησίες, έχουν την διάθεση ανιδιοτελούς 
προσφοράς και προσεγγίζουν την ανθρωπιστική δράση ως αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής ζωής. 
Η ανθρωπιστική ανάγκη αποτελεί προτεραιότητα. 
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Η βοήθεια προσφέρεται ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των 
αποδεκτών /-τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη. 
Οι προτεραιότητες της ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας ιεραρχούνται με 
μοναδικό κριτήριο την ανάγκη.   
Η βοήθεια δεν διατίθεται για την προώθηση καμίας πολιτικής ή θρησκευτικής θέσης. 
Η ζωή είναι εξίσου πολύτιμη παντού. Η ανθρωπιστική βοήθεια διατίθεται ανάλογα με 
την ανάγκη των ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, έπειτα από κατά το δυνατόν 
εμπεριστατωμένη εκτίμηση των ανθρωπιστικών αναγκών.    
Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  δεν λειτουργεί υποκείμενη στις προτεραιότητες ή τις ανάγκες 
καμίας κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής. 
Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   δρα αυτόνομα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου, ανεξάρτητα την 
εκάστοτε κυβερνητική πολιτική.   
Η εφαρμογή μιας καθολικής, αμερόληπτης και ανεξάρτητης δράσης είναι προϋπόθεση 
για την παροχή μιας δίκαιης βοήθειας. 
Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  σέβεται τον πολιτισμό και τα ήθη των κοινωνιών όπου δρα. 
Όλες οι συναλλαγές μας με τους/τις δωρητές/-τριες καθώς και με τους/τις δικαιούχους 
διέπονται από ειλικρίνεια και πλήρη διαφάνεια. 
Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  καταγγέλλει κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
δημοσιοποιεί πληροφορίες ακριβείς, αληθείς, μη παραπλανητικές που 
συμμορφώνονται απολύτως προς τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των επωφελούμενων 
πληθυσμών. 
Καταγγέλλει κάθε παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πέσει στην 
αντίληψη των μελών της, με αξιοπιστία και σοβαρότητα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

«Ο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία της ανθρωπιστικής δράσης είναι η 
αφοσίωση του προσωπικού». 
Όλο το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   .  Σχετική 
κατάρτιση, υποστήριξη και πόροι παρέχονται σε όλο το προσωπικό ώστε να 
εκπληρώνεται το έργο της οργάνωσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά. 
Το προσωπικό οφείλει να σέβεται τον εσωτερικό κανονισμό. Έχει σαφή καθήκοντα 
εργασίας και πρότυπα απόδοσης, γνωρίζει σε ποιόν δίνει αναφορά και ποια διοικητική 
υποστήριξη θα λάβει. Όλο το προσωπικό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες 
της οργάνωσης. 
Οι επαφές και οι κατάλογοι διευθύνσεων πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλο το 
προσωπικό. 
Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητος. 
Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν την εργασία όλων και εξασφαλίζουν την εύρυθμη 
λειτουργία της οργάνωσης. 
Ο εκφοβισμός και η παρενόχληση δεν έχουν θέση στον πολιτισμό και τις αρχές μας, 
ενώ η πολιτική των ίσων ευκαιριών απαιτεί από κάθε μέλος του προσωπικού να 
προστατεύει συναδέλφους του από κάθε όχληση. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 



Επιδιώκουμε μια σαφή και διαυγή προβολή και επικοινωνιακή πολιτική προκειμένου 
να προαγάγουμε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Επίσης, προσπαθούμε να 
ενημερώνουμε το κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας, με δελτία τύπου και 
έντυπου υλικού, καθώς και οργανώνοντας ομιλίες και συνέδρια για ποικίλα θέματα. 
Κατευθυντήριες Αρχές 
Οι επιλογές των εικόνων και των μηνυμάτων θα βασίζονται στις ακόλουθες 
θεμελιώδεις αρχές: 
Σεβασμό στην αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων 
Πίστη στην ισότητα των ανθρώπων 
Προάσπιση της αμεροληψίας, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης 
Κατά συνέπεια, σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας και μέσα στα λογικά πλαίσια 
της αναγκαιότητας να απεικονίσουμε την πραγματικότητα, επιδιώκουμε: 
Να επιλέγουμε εικόνες και συναφή μηνύματα με κριτήριο την ισότητα, αλληλεγγύη και 
δικαιοσύνη. 
Να απεικονίσουμε πιστά κάθε εικόνα ή κατάσταση, τόσο στο άμεσο όσο και στο 
ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να βελτιώσουμε την αντίληψη της κοινής γνώμης αναφορικά 
με την αντικειμενική πραγματικότητα και την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης. 
Να αποφύγουμε εικόνες και μηνύματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν 
πρότυπα, εντυπωσιασμούς και προκαταλήψεις εις βάρος ανθρώπων, καταστάσεων και 
περιοχών. 
Να κάνουμε χρήση εικόνων, μηνυμάτων και συγκεκριμένων περιπτώσεων έχοντας την 
πλήρη γνώση, συμμετοχή και άδεια των ατόμων ή των κηδεμόνων τους. 
Να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους των οποίων την κατάσταση παρουσιάζουμε 
να εξιστορούν οι ίδιοι την ιστορία τους. 
Να βεβαιωθούμε αν τα άτομα επιθυμούν να φανούν ή να μιλήσουν επώνυμα και να 
πράττουμε πάντα αναλόγως. 
Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την υπεράσπιση των αδυνάτων. 
Να συμβαδίζουμε με τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών. 
Η υπογραφή του Κώδικα μάς καθιστά υπεύθυνους/-ες αναφορικά με τη δημόσια 
επικοινωνία μας στα ακόλουθα: 

Γνωστοποιούμε τον Κώδικα στο ευρύ κοινό και στους/στις συνεργάτες/-τριες μας και 
θα διαθέσουμε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης όπου ο καθένας και η καθεμία θα 
μπορεί να σχολιάσει την τήρηση του Κώδικα και θα έχει «το δικαίωμα να 
αμφισβητήσει» την εφαρμογή του. 
Θα επικοινωνούμε τη δέσμευσή μας για βέλτιστη πρακτική στη διάθεση εικόνων και 
μηνυμάτων σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας μας (έκθεση πεπραγμένων, έκθεση 
πολιτικής, κανονισμοί λειτουργίας, φυλλάδια, και κάθε είδος επικοινωνιακού υλικού). 
Δεσμευόμαστε να αξιολογούμε σε ετήσια βάση την επικοινωνία μας με γνώμονα τις 
κατευθυντήριες αρχές. 
Θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των προμηθευτών, εργολάβων και μέσων 
ενημέρωσης με τον Κώδικα όταν συνεργάζονται με τον οργανισμό μας. 
Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας στη διάθεση εικόνων και 
μηνυμάτων. 



ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τις αρχές της οργάνωσης, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και χορηγίες 
που συνάπτονται με ελεύθερη βούληση. 
H ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ δεν συλλέγει πόρους προς ίδιον οικονομικό όφελος. 
H ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   συλλέγει πόρους με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του 
χορηγού, χωρίς άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. 
Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  είναι υπόλογη προς όλους τους χορηγούς της, δεσμεύεται ως 
προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους με την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη 
χρήση των συνεισφορών τους, τηρεί αυστηρή εχεμύθεια. 
Το τμήμα εξεύρεσης πόρων προσεπικυρώνει ότι η συλλογή πόρων, η λογιστική και 
υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς, σαφείς και ρητές. 
Πηγές χρηματοδότησης είναι οι συνδρομές μελών, οι επιχορηγήσεις διεθνών 
οργανισμών ή της Ε.Ε., χορηγίες και ιδιωτικές δωρεές. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και σύστασης της ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  η 
συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι μοιράζονται και 
ενστερνίζονται τους σκοπούς και την δεοντολογία της, επιδιώκεται ως αυθυπόστατος 
όρος της λειτουργίας της. Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή 
δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Η συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια, και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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