Κώδικας Συμπεριφοράς DiEM25
1) Επισκόπηση
Η δημοκρατία αρχίζει από το σπίτι. Στο DiEM25, έχουμε ενωθεί για τον εκδημοκρατισμό της
Ευρώπης, των χωρών μας, των κοινωνιών μας και των κοινοτήτων μας. Είναι προαπαιτούμενο
ότι η δική μας συμπεριφορά είναι σύμφωνη με τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας,
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων των μετεχόντων, τηρώντας το Μανιφέστο
DiEM25, τις Οργανωτικές Αρχές και άλλα συναφή εσωτερικά έγγραφα και αποφάσεις.
2) Στόχοι του Κώδικα Συμπεριφοράς
α) Να επισημάνουμε τις θεμελιώδεις αρχές της συνεργατικής και συντροφικής συμπεριφοράς,
καθώς και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που όλοι έχουμε ως μέλη του DiEM25.
β) Να καθορίσουμε κατάλληλους τρόπους με σκοπό τον εντοπισμό καταστάσεων παραβίασης
του παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς και πώς να τις αντιμετωπίσουμε.
(3) Εφαρμογή
3.1) Η τήρηση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας είναι τόσο συλλογική όσο και ατομική ευθύνη για
όλα τα μέλη του DiEM25 και, ειδικότερα, για τους DiEMers που εκλέγονται ή διορίζονται σε
οποιοδήποτε ρόλο (συντονιστές των DSC και ομάδων εργασίας, Eθνικές Επιτροπές / μέλη
προσωρινών Εθνικών Επιτροπών, Μέλη του Επικυρωτικού Συμβουλίου, Μέλη Συντονιστικών
Επιτροπών , άτομα που εκλέγονται σε οποιοδήποτε ρόλο στις Εκλογικά μας Πτέρυγες κλπ.).
3.2) Κατανόηση ότι η συμπεριφορά μας είναι μια πολιτική δήλωση καθαυτή και επίσης μια
αντανάκλαση του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών, καλούμαστε να εφαρμόσουμε τις
θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες που αναφέρονται στον κώδικα:
α) τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο και για λογαριασμό της DiEM25
β) τη συμπεριφορά μας στην πολιτική πρακτική
γ) την καθημερινή μας συμπεριφορά, ειδικά στη δημόσια σφαίρα
δ) τις αλληλεπιδράσεις μας με τους συναδέλφους μέλη και προσωπικό του DiEM25
4) Κατευθυντήριες αρχές
4.1) Ως δημοκρατικό κίνημα, επιχειρούμε να υπερασπιζόμαστε όχι μόνο την ιδέα, αλλά και την
πρακτική της δημοκρατικής συμπεριφοράς. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιέχει τον κατάλογο
των αρχών που πρέπει να τηρήσουμε.
4.2) Οι Αρχές δημοκρατικής συμπεριφοράς:
α) Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης: το δικαίωμα σε δίκαιη ακρόαση για όλους
β) Δικαιοσύνη και αμεροληψία: Όταν εκπροσωπούμε το κίνημα ή συμμετέχουμε στις εσωτερικές
του διαδικασίες: επιδιώκοντας τους στόχους του Μανιφέστου μας, τις αποφάσεις του
Συντονιστικής Επιτροπής και όλων των ψήφων των μελών, παραμερίζοντας οποιοδήποτε
προσωπικό ή παραταξιακό ενδιαφέρον
γ) Διαφανής δημοκρατία: Ανοικτή και διαφανή στάθμιση επιχειρημάτων πριν από τη λήψη
αποφάσεων

δ) Ίσα δικαιώματα: Προώθηση της διαφορετικότητας και της τοποθέτησης των γυναικών και των
μειονοτήτων (μαύροι, πρόσφυγες, LGBT + και κάθε άλλο) στο DiEM25
ε) Επικοινωνία: Συμπερίληψη των απόψεων όσο το δυνατόν περισσότερων μελών. Συλλογική
εργασία μοιράζοντας τους ρόλους του συντονιστή και του καταγραφέα πρακτικών στις
συναντήσεις. Η προώθηση ενός σεβαστού τρόπου επικοινωνίας και η προβολή επιχειρημάτων
με εποικοδομητικό τρόπο.
4.3) Γενικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά όλων μας στις συναντήσεις και τις
δραστηριότητές μας, καθώς και στις σχέσεις με τους συναδέλφους και εξωτερικά:
- Η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η ευγένεια, η καλοσύνη, το πνεύμα συνεργασίας, η αλληλεγγύη,
κατανόηση και ακρόαση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή, το ανοικτό πνεύμα.

5) Ευθύνες και υποχρεώσεις
Αναγνωρίζουμε ότι:
α) Θα ενθαρρύνουμε και να σεβόμαστε τη συμμετοχική διαδικασία μέσα στις οριζόντιες και
κάθετες δομές μας, όπως αυτές ορίζονται από τις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25 και άλλες
δεσμευτικές διαδικασίες ( ολομελείς ψηφοφορίες, αποφάσεις Συντονιστικών Επιτροπών).
β) Έχουμε την ευθύνη να προωθήσουμε τις ιδέες του κινήματος που εκφράζονται στο
Μανιφέστο και σχηματίζονται από τα συλλογικά όργανα και όχι τις ιδέες, επιλογές, ή
προσωπικές φιλοδοξίες οι οποίες προέρχονται από επαγγελματικές ή πολιτικές φιλοδοξίες
που είναι ξένες ως προς την κουλτούρα, και τις αξίες του DiEM25.
γ) Έχουμε την ευθύνη να ενθαρρύνουμε (και όχι να αποθαρρύνουμε) τα σημερινά και
μελλοντικά μας μέλη να συμμετάσχουν στο κίνημα.
δ) Η επιτυχία των στόχων του DiEM25 βασίζεται στην ικανότητά μας να προσεγγίσουμε πολίτες
που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κίνημά μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρύνεται
η διαφάνεια και ευαισθητοποίηση του κοινού .
ε) Oι συντονιστές και οι μεσολαβητές έχουν την ευθύνη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή.
στ) Η δομή και οι εσωτερικές διαδικασίες των εθελοντικών ομάδων (π.χ. γραφικά, βίντεο,
πληροφορική) είναι σημαντικές και ο τρόπος συνεργασίας τους θα είναι σεβαστός κατά τη
δημιουργία του περιεχομένου ως "DiEM25". Ένα μέλος που επιθυμεί να παράγει περιεχόμενο
(βίντεο, γραφικά, άρθρα, νέα εργαλεία κλπ.) ως "επίσημος του DiEM25" θα επικοινωνήσει
με την αντίστοιχη ομάδα και θα συνεργαστεί μαζί της, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι φορείς και
τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το συντονισμό του συγκεκριμένου τομέα γνωρίζει και εγκρίνει
την πρωτοβουλία.
ζ) Έχουμε την ευθύνη να μην εκθέτουμε το κίνημα στη δυσφήμιση, είτε ιδιαιτέρως είτε δημόσια.
η) Ποτέ δεν θα αναφερθούμε σε συναδέλφους με όρους δυσφημιστικούς, επιθετικούς ή
προσβλητικούς.
i) Το δικαίωμα εσωτερικών επικρίσεων των μελών πρέπει να ασκείται με σεβασμό, αιτιολογία
και επιχειρηματολογία. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση προσβλητικής
γλώσσας, δυσφημιστικών κατηγοριών, ψευδολογιών, απειλών ή θεωριών συνωμοσίας προς
άλλα μέλη ή οργανισμούς.
ια) Η άσκηση της δημοκρατίας υποδηλώνει το δικαίωμα του κάθε μέλους να ακούγεται και να
συμμετέχει με τους ψήφους του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
των Οργανωτικών Αρχών , καθώς επίσης και το καθήκον να σέβεται το δικαίωμα των άλλων να
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να αποδέχονται αποφάσεις που λαμβάνονται από τα
μέλη ή από τους εκλεγμένους οργανισμούς μας.

ιβ) Όπου κάποιος έχει ανατεθεί από το DiEM25 με την δυνατότητα να προσεγγίσει μεγαλύτερο
αριθμό μελών από άλλους (π.χ. ως διαχειριστής ενός ενημερωτικού δελτίου, μιας ομάδας ή
σελίδας κοινωνικών μέσων ή ως συντονιστής μιας συζήτησης), δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το
πλεονέκτημα υπέρ οποιουδήποτε συγκεκριμένου υποψηφίου.
ιγ) Όλοι έχουμε την ευθύνη να σεβόμαστε και να ακολουθούμε τους εσωτερικούς κανόνες, όπως
αυτά αναφέρονται στις Οδηγίες εθελοντισμού DiEM25 , Οδηγίες Λογαριασμών DiEM25 Social
Media , κανόνες του φόρουμ και άλλους κανόνες σε οποιοδήποτε πλαίσιο βρισκόμαστε.
ιδ) Οι συμπεριφορές που κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως, θεωρούνται μη αποδεκτές :
ρατσισμός, ξενοφοβία, αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία, ομοφοβία κλπ, σεξισμός και σεξουαλική
παρενόχληση, απειλή και εκβιασμό, συκοφαντία ενός μέλους ή του κινήματος, κατάχρηση
εξουσίας, ψυχολογική παρενόχληση, εκφοβισμό ή οποιασδήποτε μορφή καταχρηστικής
συμπεριφοράς - απειλές ή πράξεις λεκτικής ή σωματικής βίας οποιασδήποτε μορφής
ιε) Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διακρίσεων, είτε πρόκειται για κοινωνικές, πολιτικές ή
οικονομικές, είτε βασίζονται σε φυλετική διάκριση , εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, την αναπηρία, τη θρησκεία, την ηλικία, ή οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης
που παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα .
6) Σχέσεις με τους πολίτες και τους εξωτερικούς εταίρους
6.1) Ως βασική αρχή στις εξωτερικές σχέσεις μας, πρέπει να φροντίζουμε να προωθούμε και να
υπερασπιζόμαστε την δημόσια εικόνα του κινήματος που βασίζεται στα δημοκρατικά μας
ιδανικά.
Γι΄ αυτό λοιπόν,
α) Καταδικάζουμε οποιαδήποτε καταχρηστική ή / και ανήθικη επίθεση εναντίον οποιονδήποτε
πολίτη ή εξωτερικούς συνεργάτες με οποιοδήποτε πρόσχημα, συμπεριλαμβανομένων
πολιτικών αντιπάλων που ενδέχεται να συμμετέχουν σε βίαιη ή ανήθικη συμπεριφορά. Η
αντίθεσή μας σε ιδέες ή ενέργειες των αντιπάλων μπορεί να εκφράζεται έντονα αλλά πάντα με
πολιτισμένο τρόπο και με βάση γεγονότων και πολιτικά επιχειρήματα.
β) Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε την ευθύνη να διαδώσουμε το πνεύμα, την ιδεολογία, τις θέσεις
του κινήματος και όχι τις προσωπικές μας αντιλήψεις, πρωτοβουλίες και θέσεις που έρχονται σε
σύγκρουση με τις αξίες, το Μανιφέστο και την ανάλυση του DiEM25.
7) Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων
7.1) Προστατεύουμε επαρκώς τα δεδομένα των μελών και των φίλων του DiEM25 - δεν θα
μοιραστούν δεδομένα από τους συμφωνημένους σκοπούς και ειδικά εκτός του κινήματος. Οι
κανόνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 ("GDPR") ως νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική
ζωή όλων των ατόμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
7.2) Τα μέλη πρέπει να σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή όλων των άλλων μελών του
κινήματος και να μην μοιράζονται καμία ιδιωτική συνομιλία ή άλλες προσωπικές πληροφορίες
στις οποίες έχουν πρόσβαση.
7.3) Πρέπει να προστατεύσουμε τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούμε για τις
ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να τις αποκαλύπτουμε σε οποιονδήποτε άλλο εκτός
από τα άτομα που είναι υπεύθυνα γι 'αυτούς (Παράδειγμα: Εθνικές Επιτροπές, Συντονιστικές
Επιτροπές και άλλα) χωρίς να υπάρχει θεσμική απόφαση γι' αυτό . Σε περίπτωση παραίτησης,
απόσυρσης ή αφαίρεσης, οι κωδικοί πρόσβασης και άλλα σχετικά στοιχεία και αντικείμενα θα
παραδοθούν στους αντικαταστάτες. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε έγγραφα, κοινές

μονάδες δίσκου και ομάδες ή άλλες πλατφόρμες. Όλες οι εργασίες που αναπτύχθηκαν για το
DiEM25, είτε από εθελοντές είτε από προσωπικό, ανήκουν στο κίνημα και στους εκλεγμένους
οργανισμούς του.
7.4) Προστατεύουμε και διατηρούμε σε ασφαλές χώρο (φυσικό ή ψηφιακό) το μη δημοσιευμένο
αρχείο του κινήματος ( οπτικοακουστικό υλικό, σκληρούς δίσκους, αφίσες, βιβλία, άλλα υλικά)
και δεν τα θέτουμε σε κίνδυνο με τη μεταφορά / χρήση τους σε προσωπική μας χώρο χωρίς
άδεια.
8) Διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης του Κώδικα Συμπεριφοράς
8.1) Υπάρχουν τρεις τύποι παραβίασης του Κώδικα Συμπεριφοράς:
- παραβίαση του κώδικα συμπεριφοράς σε σχέση με έναν συνάδελφο ·
- παραβίαση του κώδικα συμπεριφοράς σε σχέση με το σύνολο του κινήματος ·
- Παραβίαση του κώδικα εξωτερικά ή / και της εκλογικής πτέρυγας (σε μέσα ενημέρωσης,
εταίρους, άτομα ή ομάδες εκτός του κινήματος).
8.2) Παραβίαση του κώδικα σε σχέση με ένα συνάδελφο μέλος - Διαδικασία
α) Η καταγγελία : Κάθε μέλος μπορεί να διαμαρτυρηθεί έναντι την παραβίαση του παρόντος
Κώδικα Δεοντολογίας προς τον εαυτό του. Ενθαρρύνονται να μιλήσουν πρώτα με τον δράστη
για να διαπιστώσουν εάν είναι δυνατή μια ανεπίσημη επίλυση. Αν όχι, το επόμενο βήμα είναι να
καταρτίσει μια ολοκληρωμένη καταγγελία και να αναφέρει σαφώς τα άρθρα του παρόντος
κώδικα δεοντολογίας τα οποία έχουν παραβιαστεί.
β) Ο παραλήπτης : Εάν η καταγγελία αφορά περιστατικό εθνικής
ενδιαφέροντος , ο
παραλήπτης είναι η Εθνική Επιτροπή της χώρας στην οποία συμβαίνει το περιστατικό . Αν η
καταγγελία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Επιτροπή ενός
από τα εμπλεκόμενα μέλη. Σε περίπτωση όπου περισσότερες από μία χώρα είναι εμπλεκόμενες
εντός του προαναφερθέντος, η επιλογή του καταγγέλλοντος είναι να απευθυνθεί σε
οποιοδήποτε από αυτές. Εάν η χώρα δεν διαθέτει Εθνική Επιτροπή, ή εάν η καταγγελία
σχετίζεται με ένα μέλος της Εθνικής Επιτροπής, τότε θα απευθύνεται απευθείας στην
Συντονιστική Επιτροπή. Εάν η καταγγελία σχετίζεται με μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής,
πρέπει να απευθύνεται στην Εθνική Επιτροπή που έχει την προεδρία (ο κύκλος της προεδρίας
ξεκινά με την Τσεχική Εθνική Επιτροπή που προεδρεύει για δύο μήνες από τον Φεβρουάριο του
2020 και συνεχίζεται αλφαβητικά με το Αγγλικό όνομα της χώρας) .
γ) Πιθανή διαμεσολάβηση: Η Εθνική Επιτροπή / Συντονιστική Επιτροπή μετά από ακρόαση
αμφότερων των μερών μπορεί να συστήσει τα εν λόγω μέλη να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα
διαμεσολάβησης διαμάχης DiEM25. Το σύστημα αυτό είναι εθελοντικό και εξαρτάται από το αν
και τα δύο μέρη συμφωνήσουν για αυτό.
δ) Πιθανές κυρώσεις : Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση κρίνεται ακατάλληλη ή τα μέρη δεν
συμφωνούν να συμμετάσχουν σε αμερόληπτες, ουδέτερες και εμπιστευτικές συνεδριάσεις
διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις, μία από τις ακόλουθες κυρώσεις μπορεί να προταθεί από
την Εθνική Επιτροπή / Συντονιστική Επιτροπή:
- Επίσημη επίπληξη / προειδοποίηση
- Απώλεια θέσης (Εθνική Επιτροπή, Επικυρωτικό Συμβούλιο, Συντονιστική Επιτροπή,
Συντονιστική θέση ή άλλη ευθύνη σε Αυθόρμητες Ομάδες (DSC) για ορισμένο χρονικό
διάστημα ή μόνιμα.
- Αποβολή από το Κίνημα
ε) Πιθανή πρόωρη λήξη: Ο δεύτερος διάδικος μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία σε
οποιοδήποτε σημείο συμφωνώντας με την προτεινόμενη κύρωση.
στ) Διαδικασία λήψης απόφασης : Το Επικυρωτικό Συμβούλιο λαμβάνει την καταγγελία, την
υπεράσπιση του δεύτερου διάδικου, την αξιολόγηση της Εθνικής Επιτροπής ή της

Συντονιστικής Επιτροπής και την προτεινόμενη κύρωση. Το Επικυρωτικό Συμβούλιο έχει το
δικαίωμα να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από όλα τα μέρη και να συζητήσει μεταξύ
τους. Στη συνέχεια, το Επικυρωτικό Συμβούλιο θα ψηφίσει για την κύρωση (αν υπάρχει). Κατά
την ψηφοφορία, πρέπει να επιτευχθεί απαρτία τουλάχιστον 50% και πλειοψηφία τουλάχιστον
60%.
8.3) Παραβίαση του κώδικα σε σχέση με το κίνημα ως σύνολο
α) Αυτός ο τύπος παραβίασης δεν αφορά άμεσα έναν άλλο συνάδελφο ή μια συγκεκριμένη
περίπτωση, αλλά μια ευρύτερη περίπτωση στην οποία η παραβίαση του κώδικα επηρεάζει το
ευρύτερο φάσμα του κινήματος και όλα τα μέλη του.
β) Η διαδικασία που εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή είναι πανομοιότυπη με εκείνη που
αναφέρεται στο σημείο 8.2), με τις αναγκαίες προσαρμογές ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της
κατάστασης.
γ) Σε περίπτωση που προταθεί από την Εθνική Επιτροπή/ Συντονιστική Επιτροπή σύσταση να
προχωρήσει στο σύστημα διαμεσολάβησης, ένα εκλεγμένο μέλος (Εθνική Επιτροπή/
Συντονιστική Επιτροπή) θα αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη μετακίνηση στη συγκεκριμένη
περίπτωση.
δ) Για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για τέτοιου είδους παραβίαση, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο ο τύπος και η σοβαρότητα του αδικήματος, αλλά και ο
αριθμός των ατόμων που πλήττονται (π.χ. ο αριθμός των ατόμων που ακούν ένα μέλος να
εκφράζει ομοφοβική γνώμη).
8.4) Παραβίαση του κώδικα εξωτερικά ή / και όσον αφορά την εκλογική πτέρυγα (δημοσίως, στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεργάτες, άτομα ή άλλες ομάδες εκτός του κινήματος)
α) Δεδομένου των σοβαρών επιπτώσεων αυτού του τύπου μη συμμόρφωσης και σε μεγαλύτερη
κλίμακα ειδικά εάν σχετίζεται με τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία αυτή
απευθύνεται στη Συντονιστική Επιτροπή και/ή κινείται από την Συντονιστική Επιτροπή. Η
Εθνικές Επιτροπές ενημερώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές
που γνωρίζουν.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει σε σύσταση για την υπόθεση και την υποβάλλει στο
Επικυρωτικό Συμβούλιο για ψηφοφορία.
γ) Μη εξαντλητικός κατάλογος των αδικημάτων για τα οποία ένα μέλος μπορεί να απελαθεί από
το κίνημα:
- Συμβολή ή πρόκληση οικονομικής ζημίας στο κίνημα μέσω των ενεργειών ή των λόγων τους
- Βλάβη στη φήμη ή στην αξιοπιστία του κινήματος ή της εκλογικής πτέρυγας, δημοσίως ή στα
μέσα ενημέρωσης
- Διάπραξη εγκλήματος ή άλλης παραβίασης του νόμου που παραβιάζει τις αρχές και τις αξίες
του Μανιφέστου
- Διάπραξη εγκλήματος που επηρεάζει το κίνημα ή τους εκπροσώπους του
- Ομιλώντας εκ μέρους του κινήματος / εκλογικής πτέρυγας χωρίς ρητή εντολή ή
προσποιώντας ότι έχει αξίωμα, ενώ δεν έχει
- Η δημοσίευση εσωτερικών εγγράφων / πληροφοριών ή η γνωστοποίησή τους σε τρίτο
πρόσωπο
- επανειλημμένη παράβλεψη των αποφάσεων και τους οργανωτικούς κανόνες του κινήματος
δ) Άλλες περιπτώσεις που δεν απαριθμούνται μπορούν να περάσουν από διαδικασία παρόμοια
με εκείνη που αναφέρεται στa σημείa 8.2 δ) ε)
8.5) Συντονιστής Eμπιστευτικών Kαταγγελιών
α) Καταγγελίες ευαίσθητου χαρακτήρα ή που απαιτούν εχεμύθεια, περιλαμβανομένων
ενδεικτικά, περιστατικών διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης, και εκφοβισμού (bullying),
ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες διασφαλίσεις στο άτομο που έχει υποστεί βλάβη. Εάν μια

καταγγελία εγείρεται εμπιστευτικά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την
προστασία της ταυτότητας του ατόμου
β) Ένα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής θα διοριστεί ως Συντονιστής Εμπιστευτικών
Καταγγελιών για να λάβει τέτοιες καταγγελίες με εχεμύθεια και θα ανατεθεί με το να
υποστηρίξει το άτομο που έχει πληγεί για να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει την
καταγγελία, είτε σύμφωνα με τις διαδικασίες στις παραγράφους 8.2 / 8.3 / 8.4, ή, όπου
χρειάζεται, με κάθε νομικό ή άλλο ένδικο βοήθημα. Οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες , όπως
οι νομικές, οι οποίες υπερβαίνουν τις διαδικασίες του Κώδικα Συμπεριφοράς, θα αποφασιστούν
επί της ουσίας του από τη Συντονιστική Επιτροπή. Εάν η καταγγελία αφορά Συντονιστή
Εμπιστευτικών Καταγγελιών, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από οποιοδήποτε άλλο μέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής .
γ) Εμπιστευτικές καταγγελίες οι οποίες παρουσιάζονται στον Συντονιστή Εμπιστευτικών
Καταγγελιών περιλαμβάνουν όλες τις παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς, όπως
περιγράφονται στις ενότητες 8.2, 8.3 και 8.4.
δ) Με τη συναίνεση του προσώπου που έχει υποστεί προσβολή, ιδιαιτερότητες της καταγγελίας
πρέπει να μοιραστούν με την Συντονιστική Επιτροπή και το Επικυρωτικό Συμβούλιο,
προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με τις κατάλληλες κυρώσεις, μετά από ακρόαση με το
μέλος που κατηγορείται για το παράπτωμα .
ε) Το πρόσωπο που έθεσε την εμπιστευτική καταγγελία μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία ανά
πάσα στιγμή.
8.6) Έλεγχος ζημιών
Εάν υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω είναι πολύ
αργές και το DiEM25 θα υποστεί περαιτέρω ζημιά στο μεταξύ (π.χ. αν ένας συντονιστής κάνει
κατάχρηση κεφαλαίων του DiEM25 και υπάρχει ανάγκη για άμεση παύση της πρόσβαση σε
τραπεζικό λογαριασμό, αν ένα σεξουαλικό αρπακτικό πρέπει να αποκλειστεί αμέσως από μια
ομάδα του DiEM25 ή εάν ένα μέλος δημιουργείσαι επικεφαλίδες στα πρωτοσέλιδα με
ακατάλληλες δηλώσεις και το DiEM25 αναγκάζεται να τον απομακρυνθεί αμέσως, η
Συντονιστική Επιτροπή μπορεί προσωρινά να αναστείλει τον ρόλο ή / και την ιδιότητα του
μέλους για επτά ημέρες. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο κατηγορούμενος αναμένεται να
προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία στο Επικυρωτικό Συμβούλιο εντός τριών ημερών από την
αναστολή και το Επικυρωτικό Συμβούλιο θα έχει τρεις ημέρες για να ψηφίσει είτε κυρώσεις,
απολύσεις ή παράταση της αναστολής με σκοπό την περαιτέρω έρευνα.
8.7) Μη εφαρμοσιμότητα
Ο ολόκληρος αυτός Κώδικας Συμπεριφοράς βασίζεται στην προϋπόθεση ότι είμαστε σε θέση να
εμπιστευόμαστε ότι οι συνάδελφοι είναι αυτοί που λένε ότι είναι. Αν οι άνθρωποι ενταχθούν
χρησιμοποιώντας ψευδή ονόματα, πλαστό ηλεκτρονικό ταχυδρομείου ή πλαστή τοποθεσία,
όπως για λόγους «spamming», «τρολλαρισμα» ή για πολλαπλή ψηφοφορία, η διαδικασία των
κυρώσεων δεν ισχύει για αυτούς τους λογαριασμούς. Όλοι οι πλαστοί και οι πολλαπλοί
λογαριασμοί θα αφαιρούνται μόλις εντοπιστούν και η πράξη δημιουργίας τέτοιων λογαριασμών
μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αδίκημα σύμφωνα με το σημείο 8.3.

