ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -- ΜENTORIA
Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας έχει σκοπό να:
• παράσχει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές, τα πλαίσια, την ευθύνη και τα επιβαλλόμενα
πρότυπα συμπεριφοράς για όλα τα μέλη του αλλά και τους φίλους της MENTORIA αλλά και για όσους
εργάζονται ως εκπρόσωποί μας ανά project υπό την ομπρέλα της .
• υπηρετήσει ως οδηγός για τα άτομα που θεωρούν τον εαυτό τους φίλο και συνοδοιπόρο μας, που
μοιράζονται τον κοινό μας σκοπό κι ενδιαφέρονται να γίνουν ενεργά μέλη του Σωματείου μας .
Θεσπίζουμε ως βασικά κριτήρια ένταξης κάποιου νέου μέλους, αλλά και την αποδεκτή συμπεριφορά
των υφισταμένων μελών, τα εξής:
1. Nα έχει την αληθινή πρόθεση και σκοπό να βοηθήσει ενεργά στην πραγμάτωση του οράματός
μας.
2. Να έχει μοναδικό σκοπό η συμμετοχή του να προσφέρει στο σωματείο και στους σκοπούς του
και όχι καθ΄οιονδήποτε τρόπο να εξυπηρετήσει προσωπικά, οικονομικά ή/και ιδιοτελή
συμφέροντα.
3. Να εκπροσωπεί το Σωματείο μας μόνο όπου έχει εξουσιοδοτηθεί και να μην μιλάει εκ μέρους
της MENTORIA χωρίς να εκφράζει ξεκάθαρες και συμφωνημένες θέσεις.
4. Να μην προκαλεί συμμετέχοντας με διχαστικό, αφοριστικό ή/και ρατσιστικό τρόπο σε κάθε
είδους δημόσια συζήτηση (δια ζώσης ή από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και να μη
βλάπτουν οι δημόσιες τοποθετήσεις του την εικόνα και το έργο της MENTORIA.
5. Να σέβεται τις αποφάσεις και τις δράσεις του Σωματείου όπως αυτές ανακοινώνονται από τον
αρμόδιο εκπρόσωπο της ομάδας Συντονισμού και στην περίπτωση που προκύψει διαφωνία με
μία δράση, ένα project ή τον τρόπο λειτουργίας σε κάποια εκδήλωση κλπ να εκφράζεται
έγκαιρα για να συζητηθεί. Από την στιγμή της λήψης της τελικής απόφασης και δη την
πραγματοποίηση μίας δράσης, ο μόνος παραλήπτης για αντίρρηση, διαφωνία ή παράπονο θα
είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας και ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει
και θα αποφασίσει αν προέκυψε παρατυπία κατά τη λήψη της απόφασης.
6. Να μην υπονομεύει με συζητήσεις και δράσεις το έργο της MENTORIA στοχεύοντας στον
σχεδιασμό και δημιουργία νέου φορέα στα πρότυπα της λειτουργίας της MENTORIA,
χειραγωγώντας και υποκλέπτοντας μέλη από τα αρχεία του Σωματείου.
7. Να διάγει βίο σύμφωνο με τις αρχές και τα πιστεύω μας. Να αποτελεί παράδειγμα των όσων
υπερασπιζόμαστε και προάγουμε. Να έχει την αντίστοιχη εικόνα μέσα στις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης.
8. Να είναι συνεπής ως προς την συμμετοχή του στις συναντήσεις: i. Της ολομέλειας και ii. Της
ομάδας που θα επιλέξει για να ενεργοποιηθεί.
9. Να ολοκληρώνει έγκαιρα και μεθοδικά, με τον απαραίτητο επαγγελματισμό την όποια
ενέργεια αναλάβει στα πλαίσια της πραγμάτωσης των σκοπών και του οράματός μας.
10. Να έχει καθαρό ποινικό μητρώο (όχι καταδίκες για οικονομικές ατασθαλίες ή καταχρήσεις ή
διασπάθιση εταιρικού ή δημόσιου χρήματος, για θέματα παιδεραστίας, πορνογραφίας,
ενδοοικογενειακής βίας κλπ).
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11. Να λειτουργεί με πνεύμα συνεργασίας, να έχει καλή επικοινωνία και καλούς τρόπους. Να μην
καταφέρεται ή επικρίνει δημόσια μέλη του Σωματείου δημιουργώντας κακή εικόνα για
πρόσωπα ή δράσεις σε άλλα μέλη ή στο κοινό.
12. Οι «αίθουσες» διαδικτυακής επικοινωνίας (chat rooms – slack και άλλες κλειστές ομάδες ή
πλατφόρμες) αποφασίζονται και δημιουργούνται από την Ομάδα Συντονισμού. Αυτόβουλη
δημιουργία ή κατάργηση κλειστής ομάδας επικοινωνίας συνιστά παράπτωμα και θα
εξετάζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας, με τις ανάλογες συνέπειες.
13. Να έχει τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή ή άλλη υποχρέωση όπως αυτή προκύπτει από το
καταστατικό του σωματείου ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θεσπίζεται, επίσης, 5μελής Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου, η οποία θα
εξετάζει τις περιπτώσεις όπου πιθανών να υπάρξει παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω
άρθρα και εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της ή μετά από καταγγελία/αναφορά του Συντονιστή της
ομάδας που το μέλος ανήκει ή καταγγελία/αναφορά οποιουδήποτε άλλου μέλους του Σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της MENTORIA ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των μελών, μετά από
παραπομπή τους από την Επιτροπή Δεοντολογίας, για παραβίαση των όρων που περιγράφονται στον
Κώδικα Δεοντολογίας και έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές, ανάλογα με τη
σοβαρότητα του παραπτώματος:
1. Επίπληξη
2. Προσωρινή αποπομπή
3. Μόνιμη Αποπομπή και διαγραφή από τα αρχεία του Σωματείου

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ:

Ο/Η υπογεγραμμένος/η
…………………………………..….……………….…………, ως μέλος του Σωματείου MENTORIA Ελλάδας δηλώνω ότι
παρέλαβα ένα αντίτυπο του Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου, ότι τον διάβασα προσεκτικά,
κατανόησα και αποδέχομαι το περιεχόμενό του, ότι δεσμεύομαι για την τήρηση αυτών των προτύπων
στην συμμετοχή μου στις συναντήσεις και σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου και θα ενημερώνομαι για
κάθε σχετική αλλαγή ή τροποποίησή του. Οι όροι του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας είναι όλοι
ουσιώδεις. Τυχόν παράβαση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας
αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διαγραφή μου ως μέλος του Σωματείου, σύμφωνα
και με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του ανωτέρω Σωματείου.
Ο/Η Δηλών/ούσα ………………………………. (υπογραφή)
Ημερομηνία ………………………………………………………
2

