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Κανονισμός Λειτουργίας 

της αστικής μη κυβερνητικής και μη κερδοσκοπικής οργάνωσης 

Geo Routes Cultural Institute 
 

Ο αστικός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας Geo Routes Cultural Institute, για την λειτουργία και την επίτευξη 
των σκοπών του έχει ενσωματώσει τον παρόντα κανονισμό (εφεξής ο Κανονισμός), διά του οποίου ρυθμίζονται οι αρχές 
διακυβέρνησης και διαλόγου, έναντι όλων των προς αυτόν σχετιζομένων κοινωνικών και λοιπών εταίρων.  
 
Εταίροι λογίζονται τα Μέλη (βλ. κατηγορίες μελών) και κάθε άλλος ο οποίος συντελεί και συμβάλει στην επίτευξη του 
οράματος, της αποστολής και του καταστατικού σκοπού του Geo Routes Cultural Institute. Ο  Κανονισμός διέπει κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται και συμμετέχει στον Οργανισμό, ο οποίος κάνει αποδεκτό ότι εντάσσεται σε μία ομάδα 
που λειτουργεί συλλογικά, με κοινό όραμα, στόχο και σκοπό.  
 

1. Καταστατικός Σκοπός 
Η πραγμάτωση του συνίσταται στην ανάδειξη της Ελλάδας, στην προβολή και ανάδειξη των αξιών της πολιτιστικής 
της κληρονομιάς (λαογραφία, ήθη & έθιμα, ιστορία-μυθολογία, γαστρονομία-μεσογειακή διατροφή κά), στην 
συμβολή για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, 
στον σχεδιασμό και στη διοργάνωση βιωματικών πολιτιστικών & περιβαλλοντικών οδοιπορικών - συναντήσεων και 
εκδηλώσεων, ως επίσης και διαδρομών εξερεύνησης και ανάδειξης των μνημείων της UNESCO. Περαιτέρω στη 
διοργάνωση μεμονωμένων θεματικών γογονότων που σχετίζονται με: περιπατητικά μονοπάτια, χλωρίδα-πανίδα, 
υδάτινους πόρους, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία-αρχαιολογία, υδροβιολογία, υποβρύχια αρχαιολογία, άϋλη 
πολιτιστική κληρονομιά, αγροτουρισμό, τόπους θρησκευτικού ενδιαφέροντος κά.  
 

Για την επίτευξη του σκοπού το Geo Routes Cultural Institute δύναται: 
α) Να οργανώνει μελετητικές/ερευνητικές ομάδες, σε κοινοτικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. 
β) Να οργανώνει συνέδρια, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια  
γ) Να δημιουργεί δίκτυα πληροφοριών, πληροφορικής, διαχείρισης  και διακίνησης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
δ) Να προβαίνει σε έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, φωτογραφικών 
εκθέσεων, ψηφιακών παραγωγών κλπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού. 
στ) Να προωθεί την έρευνα, πρωτογενή και εφαρμοσμένη και την αξιοποίηση προς τον σκοπό αυτό, κοινοτικών 
ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον κόσμο. 
ζ) Να προβαίνει σε ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση 
κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων. 
η) Να επιδιώκει την αναζήτηση και ανεύρεση κάθε άλλης τεχνογνωσίας ή πρακτικής που ενισχύει την επίτευξη των 
στόχων του 

 

Για τα προαναφερόμενα το Geo Routes Cultural Institute μπορεί να υποβάλει και να συμμετέχει σε προγράμματα για 
την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάμειξη στην πολιτική ή σε 
έργα αλλότρια προς τον καθοριζόμενο σκοπό. Τέλος μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις κατά την κρίση 
των οργάνων Διοίκησης και πάντοτε στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 
 

2. Οραμα του Geo Routes Cultural Institute 
Να αποτελεί ένα φορέα που θα πρωταγωνιστεί και θα διαδραματίζει ένα δημιουργικό ρόλο για την περαιτέρω 
ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας με σημαία την πολιτιστική της κληρονομιά, προσελκύοντας 
επισκέπτες οι οποίοι θα συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της χώρας. 

 
3. Η Αποστολή του Geo Routes Cultural Institute  

Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση θεματικών οδοιπορικών, εκδηλώσεων & δράσεων  πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην ανάδειξη, προς έλληνες και ξένους επισκέπτες, των μη 
προβεβλημένων περιοχών της Ελλάδας και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, στην ενδυνάμωση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και στη συμβολή για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, σε συνεργασία με ιδιώτες, 
φορείς ή επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Εθελοντισμού και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
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4. Μέλη 
Τα μέλη του Geo Routes Cultural Institute εκ του καταστατικού διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 

α.1) Τακτικά (φυσικά πρόσωπα): άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση η οποία 
εγκρίνεται απο τα όργανα του Φορέα. Τα τακτικά μέλη καταβάλουν το ποσό που αναφέρεται στις συνδρομές 
μελών και δικαιούνται όσων παρακάτω αναφέρονται.  
 

α.2) Τακτικά (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ): νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν 
ενυπόγραφη αίτηση, η οποία εγκρίνεται απο τα όργανα του Φορέα, καταβάλοντας το ποσό που αναφέρεται στις 
συνδρομές μελών, και δικαιούνται όσων παρακάτω αναφέρονται.  
 

β) Αρωγά: φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση, η οποία εγκρίνεται 
απο τα όργανα του Φορέα, προκειμένου να παρέχουν εθελοντική εργασία και δραστηριοποίηση σε επίπεδο 
διάδοσης και προώθησης του Φορέα, δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτιστικών 
ταξιδιωτικών οδοιπορικών ή ή εκδηλώσεων, κλπ. Τα αρωγά μέλη δεν καταβάλουν συνδρομές, ενώ η διατήρηση 
της ιδιότητας τους επαναβεβαιώνεται ετήσια και συναρτήσει όσων επέτυχαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. 
Τα αρωγά μέλη δικαιούνται όσων παρακάτω αναφέρονται.  
 

γ) Επίτιμα: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του 
Φορέα. Ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου/Διαχειριστή, απαλλάσσονται συνδρομών και δικαιούνται 
όσων παρακάτω αναφέρονται.  
 

δ) Ευεργέτες: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο οικονομικά τον Φορέα. 
Ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου/Διαχειριστή και του Σώματος Εθιμοτυπίας & Πρωτοκόλλου. 
Απαλλάσσονται συνδρομών και δικαιούνται όσων παρακάτω αναφέρονται.  
 

5. Συνδρομές Μελών  
Οι συνδρομές μελών αποφασίζονται κατά πλειοψηφία από τον Πρόεδρο/Διαχειριστή και τα μέλη των Οργάνων 
Διοίκησης: Εθιμοτυπίας & Πρωτοκόλλου, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, Μελών, Νομικού & 
Οικονομικού.  

 

 
Ποσό ετησίως 

Τακτικά Ιδιώτες Τακτικά * 
οργανισμοί 

Αρωγά Επίτιμα Ευεργέτες 

30€ 600€ Ø Ø Ø 
 

*  (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ) 

 
6. Προνόμοια μελών ανά κατηγορία 
 

Κατηγορία & Προνόμια μέλους 
 

Τακτικά 
Ιδιώτες 

Τακτικά * 
οργανισμοί 

Αρωγά Επίτιμα Ευεργέτες 

Δυνατότητα συμμετοχής στα Οργανα Διοίκησης            
Ενταξη στο Voyagers club           
Ιστοσελίδα: αναφορά ονόματος μέλους        
Ιστοσελίδα: αναφορά ονόματος & σήματος (λογοτύπου)          
Ηλεκτρονικά αρχεία: τοποθέτηση λογοτύπου          
Οχήματα συνοδείας, road books, εκτυπώσεις προβολής 
και εικόνας: τοποθέτηση λογοτύπου  

        

Ιστοσελίδα: αναφορά ονόματος, ιδιότητας στα Οργανα 
Διοίκησης, φωτογραφία μέλους  

      

Εκπτωση 10% στις τιμές των πολιτιστικών ταξιδιωτικών 
οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις 

        

Εκπτωση 15% στις τιμές των πολιτιστικών ταξιδιωτικών 
οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις 

       

Μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή Voyagers bulletin             
Cultural Heritage Festival: δωρεάν ατομική συμμετοχή            
Δυνατότητα παροχής γραφειακής εγκατάστασης κατά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου 
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7. Συνδεδεμένοι Συνεργάτες 

Με την προυπόθεση, ότι παρέχουν σημαντικά οφέλη στην προώθηση των σκοπών του Geo Routes Cultural 
Institute, στη συγκεκριμένη κατηγορία δύνανται να υπαχθούν άνευ συνδρομής οι εξής κατηγορίες συνεργατών:  i) 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (έντυπα, ψηφιακά ή ηλεκτρονικά), ii) μικρές Αστικές Μη 
Κερδοσκοπικές Εταιρείες. Η διατήρηση της ιδιότητας τους επαναβεβαιώνεται ετήσια λαμβανομένης υπ΄όψη της 
προσφοράς τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Τα σήματα/λογότυπα τους εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, 
στα ηλεκτρονικά αρχεία, στα οχήματα συνοδείας, στα road books και στις εκτυπώσεις προβολής και εικόνας. 
 

8. Οργανα Διοίκησης 
Υπό την εποπτεία και διεύθυνση του Προέδρου/Διαχειριστή, βρίσκονται τα ακόλουθα Οργανα Διοίκησης: 
α) Εθιμοτυπίας & Πρωτοκόλλου  
β) Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
γ) Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης Οδοιπορικών 
δ) Geo Routes Cultural Heritage Festival 
ε) Συνεργασιών με Φορείς & Επιχειρήσεις 
στ) Μελών 
ζ) Voyagers Club 
η) Μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
θ) Προγραμμάτων Εξασφάλισης Πόρων 
ι) Νομικό & Οικονομικό τμήμα 

 
9. Voyagers Club 

Μέλη γίνονται: i) όσοι επί πληρωμή συμμετέχουν σε πολιτιστικά ταξιδιωτικά οδοιπορικά, ii) όλες οι κατηγορίες 
Μελών του Geo Routes Cultural Institute, iii) το προσωπικό των ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεων, Φορέων και 
Οργανώσεων που είναι Τακτικά, Επίτιμα και μέλη Ευεργέτες, iv) το προσωπικό των συνδεδεμένων συνεργατών. 
Αποσκοπεί στην ενημέρωση για τα οδοιπορικά, στη δικτύωση των μελών και στη συμμετοχή σε δράσεις 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού περιεχομένου σε συνεργασία με άλλους φορείς. Προσφέρει  δωρεάν 
ηλεκτρονική κάρτα μέλους, η οποία παρέχει σε επιλεγμένες επιχειρήσεις τα προνομία που αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα των Geo Routes www.geo-routes.com/voyagers-club/ 
 

10. Geo Routes Cultural Heritage Festival 
Πρόκειται για εκδήλωση, η οποία αποσκοπεί: i) στην έκθεση των πεπραγμένων της προηγούμενης διετίας με 
προβολή ψηφιακού υλικού και εκθεμάτων και ii) στην τιμητική διάκριση από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για 
την Unesco,των Φορέων και Επιχειρήσεων, οι οποίες κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προέβησαν σε σημαντικό 
έργο δράσεων εθελοντισμού & ΕΚΕ για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον.  
 

11. Φορέας Υλοποίησης 
Για την υλοποίηση των πάσης φύσης πολιτιστικών ταξιδιωτικών οδοιπορικών και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, 
το Geo Routes Cultural Institute συμβάλλεται κατά την κρίση του με επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών, αναθέτοντας 
προς αυτόν τον ρόλο του ‘Φορέα Υλοποίησης’. Ο εν λόγω φορέας οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
των ταξιδιωτών, υποδοχής των αιτημάτων και διαχείρισης των δηλώσεων συμμετοχών, αποτύπωσης των 
οικονομικών δεδομένων, εξεύρεσης καταλυμμάτων, εισητηρίων αεροπορικών ή ακτοπλοικών, μέσων μεταφοράς, 
χώρων εστιάσης ή εκδηλώσεων, προσωπικού συνοδείας ή υποστήριξης, έντυπου ή ψηφιακού υλικού εικόνας και 
επικοινωνίας, και κάθε άλλης μορφής υπηρεσία αναγκαίας και απαραίτητης για το πρόγραμμα δράσης του ‘Geo 
Routes Cultural Institute. Από την διάθεση των πολιτιστικών ταξιδιωτικών οδοιπορικών και την διοργάνωση των 
εκδηλώσεων ο ‘Φορέας Υλοποίησης’ υποχρεούται σε προκαθορισμένη οικονομική αμοιβή του Geo Routes 
Cultural Institute για την περαιτέρω ενίσχυση των σκοπών και δράσεων του.  
 

12. Λογότυπα - σήματα - ιστοσελίδα 
Βρίσκονται στην απόλυτη κυριότητα του Geo Routes Cultural Institute, η δε χρήση τους προυποθέτει την 
προηγούμενη γραπτή άδεια του Φορέα. H ιστοσελίδα www.geo-routes.com αναφέρει αναλυτικά κάθε 
πληροφορία σχετική με τον φορέα, το έργο, τη δομή, και τις δράσεις του. 

http://www.geo-routes.com/voyagers-club/
http://www.geo-routes.com/

