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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του κώδικα δεοντολογίας είναι να παρέχει 
καθοδήγηση σε όλους τους εκπροσώπους των ΓτΚ – 
συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό τους εργαζό-
μενους, το διοικητικό συμβούλιο και τους διαχειριστές, 
τους εθελοντές, τους συμβασιούχους, τους συμβού-
λους, τους συνεργάτες και τους ασκούμενους – αναφο-
ρικά με το υψηλό επίπεδο προσωπικών και επαγγελματι-
κών στανταρ και συμπεριφορών που απαιτούνται όταν 
εκπροσωπούν την οργάνωση.

Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας στοχεύει να λειτουργή-
σει ως οδηγός για το προσωπικό αναφέροντας λεπτο-
μερώς το πως να διατηρήσουν τα ηθικά θεμέλια των 
οραμάτων και των δράσεων της οργάνωσης και να 
διασφαλίσει οτι διαφυλάσσουν τις κοινότητες με τις 
οποίες δουλεύουν και οτι δεν τις εκθέτουν σε μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο.

Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχει ένα πλαίσιο στους 
εργαζομένους και τους εθελοντές, ανεξαρτήτως τοπο-
θεσίας, μέσα στο οποίο θα αναλάβουν να ρυθμίσουν 
τα καθήκοντα τους και της συμπεριφορά τους σύμφω-
να με τις συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες του 
παραρτήματος, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας 
(όπως περιγράφονται στα εργασιακά συμβόλαια ή στις 
συλλογικές συμβάσεις όπου ισχύουν), τα καταστατικά 
εθελοντισμού και κάθε άλλο έγγραφο που πλαισιώνει 
ατομική δέσμευση με τους ΓτΚ.



ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για τον παρόν κώδικα, με την συντομογραφία ΓτΚ νοούνται 
όλα τα παραρτήματα των ΓτΚ στον κόσμο.

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις σταθερές και τις συμπε-
ριφορές που αναμένονται πάντα από όλους τους εκπρο-
σώπους των ΓτΚ. Η εκπροσώπηση δεν λήγει με το πέρας 
του εργασιακού ωραρίου. Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους την συμπεριφορά τους 
και εκτός εργασιακού χώρου, ιδιαίτερα όταν εκπροσω-
πούν τους ΓτΚ. Ως εκ τούτου, όλοι οι εργαζόμενοι και όλα 
τα άτομα που εκπροσωπούν την οργάνωση, καλούνται 
να υπογράψουν αυτό το έγγραφο, επιβεβαιώνοντας πως 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τον κώδικα δεοντολογίας 
και πως συναινούν με τους όρους του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σε όλους τους εκπροσώπους των ΓτΚ, ανεξαρτήτως τοπο-
θεσίας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς τους 
εργαζόμενους, το διοικητικό συμβούλιο και τους διαχειρι-
στές, τους εθελοντές, τους συμβασιούχους, τους συμβού-
λους, τους συνεργάτες και τους ασκούμενους.

Κάθε διαχείριση και συμπεριφορά για την οποία οι ΓτΚ 
έχουν μηδενική ανοχή, συμπεριλαμβανομένης της κακοδια-
χείρισης, οδηγεί σε άμεση απόλυση. Κάθε παράρτημα των 
ΓτΚ διασφαλίζει πως η πολιτική παραπόνων και η πειθαρχία 
του τμήματος περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τους μηχα-
νισμούς αναφοράς καθώς και τις συνέπειες μιας παράβα-
σης, όπως περιγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
2.

Μέσω πρωτοποριακών προγραμμάτων υγείας και προά-
σπισης που βασίζεται σε στοιχεία, ενδυναμώνουμε απο-
μονωμένους ανθρώπους και κοινότητες που διεκδικούν το 
δικαίωμά τους στην υγεία ενώ αγωνιζόμαστε για διεθνή 
πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Καθοδη-
γούμαστε από διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές1 και χρησιμο-
ποιούμε μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Οι αξίες και οι αρχές μας καλύπτονται στο Καταστατικό 
της Κρακοβίας (Διεθνές Δίκτυο ΓτΚ, 1990) και στο “Οράμα-
τα, Αποστολή, Αξίες” (Διεθνές Δίκτυο ΓτΚ, 2016).

1 Αυτές είναι η ανθρωπιά, η αμεροληψία, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία. Βλέ-
πε τις Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της 
Ερυθράς Ημισελήνου, που διακηρύχθηκαν στη Βιέννη το 1965 από την 20ή Διεθνή 
Διάσκεψη του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.



ΠΑΡΟΧΗ 
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ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ο κύριος στόχος των ΓτΚ είναι να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στην υγεία και το διεθνές δικαίωμα στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι ΓτΚ πιστεύουν 
στο δικαίωμα της υγείας διεθνώς. Είναι δεσμευμένοι 
να βοηθούν όλους τους ευπαθείς πληθυσμούς: θύμα-
τα φυσικών καταστροφών, πείνας, ασθενειών, θύμα-
τα ένοπλης διαμάχης και πολιτικής βίας, πρόσφυγες, 
ξεριζωμένους ανθρώπους, μειονοτικές ομάδες και 
γενικά όσους έχουν αποκλειστεί απο την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη.

Για να διασφαλίσουν ομαλή λειτουργία τους, οι ΓτΚ 
πρέπει να κινηθούν πέρα από την απλή παροχή ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, μιλώντας εκ μέρους 
των κοινοτήτων με τις οποίες δουλεύουν. Οι ΓτΚ 
υψώνουν την φωνή τους όπου παρατηρούν μειωμέ-
νη πρόσβαση στην υγεία και προσβολές των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

1. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των 
ΓτΚ αναγνωρίζουν και σέβονται τις βασικές ανθρωπι-
στικές αρχές και το καθολικό δικαίωμα στην υγεία και 
δεσμεύονται να προστατεύουν αυτό το δικαίωμα με 
όλες τους τις αποφάσεις και δράσεις. 

2. Οι ΓτΚ αναγνωρίζουν πως οι νόμοι, τα έθιμα και οι 
κουλτούρες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
Ως ένα διεθνές δίκτυο, ο κώδικας είναι ανεπτυγμένος 
σε συμφωνία με διεθνή στανταρ και κανονισμούς και 
θα ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο που να συμφωνεί με τα 
συγκεκριμένα στανταρ. 

3. Όλες οι ανθρώπινες, οικονομικές και άλλες πηγές των 
ΓτΚ θα χρησιμοποιούνται με τον πιο κατάλληλο και 
αποτελεσματικό τρόπο και για τους σκοπούς για τους 
οποίους προορίζονται. 

4. Όλοι οι υπάλληλοι και οι εκπρόσωποι πρέπει να ανα-
φέρουν οποιαδήποτε ανησυχία ή υποψία αναφορικά με 
πιθανές παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας, μέσω 
του μηχανισμού αναφοράς του παραρτήματός τους 
στους ΓτΚ. 

5. Οι διαχειριστές και οι επικεφαλείς φέρουν ιδιαίτερη 
ευθύνη στο να εξασφαλίσουν οτι τα ιδανικά θα διατη-
ρηθούν και οτι θα επέμβουν έγκαιρα και κατάλληλα σε 
οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας. 

6. Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας θα μοιραστεί σε όλους 
τους επωφελούμενους, τους συνεργάτες και τις κοι-
νότητες με τις οποίες εργάζονται οι ΓτΚ, έτσι ώστε να 
είναι ικανοί να θέσουν υπόλογους τους ΓτΚ σε σχέση με 
τα ιδανικά που αναφέρονται στον κώδικα δεοντολογίας.

Όλοι οι εκπρόσωποι των ΓτΚ κατέχουν μία προνομιού-
χα θέση εξουσίας και εμπιστοσύνης. Είναι αναγκαίο 
όλοι οι εκπρόσωποι της οργάνωσης να κατανοήσουν 
την διαφορά δύναμης μεταξύ των ίδιων και των κοινο-
τήτων που εξυπηρετούν καθώς και να διασφαλίζουν 
οτι οι εργαζόμενοι δεν θα εκμεταλλευτούν αυτές τις 
διαφορές προς το συμφέρον τους. Ο κώδικας δεοντο-
λογίας στοχεύει να καθοδηγήσει τα πρότυπα ατομικής 
συμπεριφοράς και επαγγελματισμού ώστε να προ-
στατέψει τους εκπροσώπους των ΓτΚ από καταστά-
σεις που ενδεχομένως θα βλάψουν είτε την δική τους 
υπόληψη ή των ΓτΚ αλλά και να εξασφαλίσει πως οι 
εργαζόμενοι θα αποφύγουν να εκμεταλλευτούν την 
άνιση κατανομή εξουσία προς όφελός τους.

Ένα μεγάλο τμήμα του έργου που διενεργείται στους 
ΓτΚ,καθώς και η προσβασή τους σε κοινότητες σε 
ανάγκη, εξαρτώνται από το επίπεδο της εμπιστοσύ-
νης που αναγνωρίζεται στην οργάνωση. Η εμπιστο-
σύνη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το προσω-
πικό και τους εκπροσώπους των ΓτΚ που διατηρούν 
τα ιδανικά που έχουν περιγραφθεί λεπτομερώς στον 
κώδικα δεοντολογίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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Οι ΓτΚ επιβεβαιώνουν την δέσμευσή τους για σεβασμό των 
εγγενών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας 
και της ισότητας όλων των ανθρώπων. Υπο αυτό το πρί-
σμα, αποτρέπουμε και απορρίπτουμε κάθε μορφή κακοποί-
ησης και εκμετάλλευσης.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά και ενήλικους σε 
ευάλωτη θέση ή όπου υπάρχουν άνισες σχέσεις εξουσίας. 
Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
ειδικά σε συνθήκες πείνας, ανθρωπιστικών κρίσεων ή συ-
γκρούσεων και αξίζουν υψηλότερες συνθήκες προστασίας.

Παρόλο που η δικαιοδοσία των ΓτΚ δεν περιορίζεται συγκε-
κριμένα σε παιδιά, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης έρχονται 
σε επαφή με παιδιά καθόλη την διάρκεια της εργασίας τους.

Στην διάρκεια των εργασιών τους οι ΓτΚ έχουν δεσμευτεί σε 
πλήρη συμμόρφωση, σε όλο το μήκος του δικτύου, με τις 
έξι βασικές αρχές που υιοθετήθηκαν το 2019 από το Inter- 
Agency Standing Committee Task Force on Prevention and 
Response to Sexual Exploitation and Abuse (PSEA).

Οι έξι βασικές αρχές της πολιτικής PSEA 
όπως ακολουθούν:

1. Η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση εκ μέ-
ρους εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα αποτε-
λούν σοβαρά παραπτώματα και είναι κατ’επέκταση 
αιτία τερματισμού της εργασιακής σύμβασης. 

2. Η σεξουαλική επαφή με ανήλικα παιδιά (άτομα κάτω 
των 18 ετών) απαγορεύεται αυστηρά, ανεξαρτήτως 
της τοπικής οριζόμενης ηλικίας ενηλικίωσης ή συναί-
νεσης. Η λανθασμένη αντίληψη για την ηλικία δεν 
αποτελεί ελαφρυντικό. 

3. Απαγορεύονται αυστηρά οι συναλλαγές χρημάτων, 
εργασιακών ευκαιριών, αγαθών ή υπηρεσιών με αντάλ-
λαγμα σεξουαλική επαφή, συμπεριλαμβανομένων και 
sexual favours ή άλλες μορφές ταπεινωτικής, υποτιμη-
τικής η χειριστικής συμπεριφοράς. Αυτό περιλαμβάνει 
την βοήθεια που δικαιούνται οι επωφελούμενοι. 

4. Κάθε σεξουαλική σχέση μεταξύ αυτών που προσφέ-
ρουν ανθρωπιστική βοήθεια και ενός επωφελούμε-
νου και οποιαδήποτε ανήθικη χρήση του βαθμού ή 
της θέσης, απαγορεύεται. 

5. Αν κάποιος εργαζόμενος αναπτύξει ανησυχία ή 
υποψία σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση ή εκ-
μετάλλευση απο συνάδελφο, είτε βρίσκονται στην 
ίδια δομή είτε όχι, πρέπει να τις αναφέρει μέσω των 
καθορισμένων μηχανισμών της δομής. 

6. Οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα είναι 
υποχρεωμένοι να δημιουργούν και να διατηρούν ένα 
περιβάλλον που προλαμβάνει την σεξουαλική εκμε-
τάλλευση και κακοποίηση και προωθεί την υιοθέτση 
του κώδικα δεοντολογίας 

7. Οι διαχειριστές σε όλα τα επίπεδα φέρουν συγκε-
κριμένες ευθύνες αναφορικά με την δημιουργία και 
υποστήριξη συστημάτων που διατηρούν αυτό το 
περιβάλλον.

Οι ΓτΚ λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους όλες τς ανη-
συχίες και τα παράπονα που έρχονται στην προσοχή 
τους αναφορικά με την σεξουαλική κακοποίηση. Οι ΓτΚ 
διενεργούν έρευνα για όποιο παράπονο ενδεχομένως 
παραβιάζει την πολιτική PSEA.

Υπογράφοντας τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, 
βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και θα συμ-
μορφώνεστε πλήρως με την πολιτική PSEA.



ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
4.

Ως εκπρόσωπος των ΓτΚ:

ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΌΛΌΥΣ 
ΤΌΥΣ ΑΝΘΡΩΠΌΥΣ 
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

  Θα σέβομαι όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση 
της υπηκοότητας,την φυλής, την εθνικότητας, την 
ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολι-
σμού, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των πολιτικών 
απόψεων ή των αναπηριών.

  Θα συμπεριφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους με 
ισότητα, σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευγένεια.

  Θα διασφαλίσω πως όλοι οι ανάγκες και τα δικαιώ-
ματα των επωφελούμενων καθώς και οι αξίες τους, 
οι πεποιθήσεις τους και οι παραδόσεις τους αντιμε-
τωπίζονται με σεβασμό κάθε στιγμή.

  Θα προστατεύω πάντα τα δικαιώματα των πιο ευά-
λωτων και θα αναζητώ την do not harm προσέγγιση.

  Θα διασφαλίσω πως οι προσωπικές μου πεποιθήσεις 
ή απόψεις δεν θέτουν σε κίνδυνο δραστηριότητες ή 
καθήκοντα που πραγματοποιούνται εκ μέρους των ΓτΚ.

  Θα ντύνομαι σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και 
κατάλληλα όταν εκπροσωπώ τους ΓτΚ.

  Θα διατηρώ το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματι-
σμού σε όλες τις στιγμές.

  Θα συγκρατηθώ από το να αναζητήσω ή να αποδε-
χθώ χάρες σε αντάλλαγμα με υπηρεσίες.

  Θα διασφαλίσω πως όλες μου οι σχέσεις και οι συ-
μπεριφορές δεν είναι καταχρηστικές, κακοποιητικές 
ή διεφθαρμένες με οποιαδήποτε τρόπο.

  Θα αποθαρρύνω κάθε μορφή παρενόχλησης, τρο-
μοκρατίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και θα τις 
αναφέρω μέσω της ιεραρχίας ή των υπαρχουσών 
μηχανισμών.

  Θα αναφέρω κάθε παράπτωμα, σφάλμα ή παραβία-
ση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.

  δουλεύω υπό την επήρεια αλκοολ ή άλλων ψυχοτρό-
πων ουσιών σε εγκαταστάσεις, οχήματα ή καταλύμα-
τα των ΓτΚ

  κουβαλώ κανένα όπλο ή ψεύτικο όπλο σε εγκατα-
στάσεις ή οχήματα των ΓτΚ ή σε οποιοδήποτε μέρος 
διενεργείται εργασία των ΓτΚ καθώς απαγορεύεται 
αυστηρά

  καταχραστώ την θέση εξουσίας μου ή άνισες σχέ-
σεις εξουσίας με οποιοδήποτε τρόπο

  εμπλακώ σε καμία μορφή σεξουαλικής κακοποίησης 
ή εκμετάλλευσης με άτομα οποιασδήποτε ηλικίας

ΔΕΝ ΘΑ



ΘΑ ΠΡΌΣΤΑΤΕΥΩ ΤΌΥΣ ΠΌΡΌΥΣ &  
ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  αποκαλύψω εμπιστευτικές πληροφορίες και θα 
ασκώ διακριτική ευχέρεια όταν χειρίζομαι ευαίσθη-
τες προσωπικές πληροφορίες.

  κάνω προσωπική χρήση των εγκαταστάσεων ή 
περιουσιών των ΓτΚ εκτός και εαν έχει δοθεί ειδική 
έγκριση.

ΔΕΝ ΘΑ

ΔΕΝ ΘΑ

ΘΑ ΕΚΤΕΛΩ ΤΑ ΚΑΘΉΚΌΝΤΑ 
ΜΌΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΌΜΑΙ 
ΣΤΉΝ ΠΡΌΣΩΠΙΚΉ ΜΌΥ ΖΩΉ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΨΗΛΑ ΙΔΑΝΙΚΑ

  Θα δηλώνω κάθε οικονομική, προσωπική ή στενά 
προσωπική σχέση που μπορεί να επηρεάσει τις 
δραστηριότητες των ΓτΚ.

  Θα ειδοποιήσω τους ΓτΚ για κάθε προθεσή μου να 
αναλάβω αξίωμα ή επίσημο ρόλο και θα ξεκαθαρί-
σω αν δημιουργείται κάποια σύγκρουση συμφερό-
ντων με την εργασία μου στους ΓτΚ.

  Θα απορρίψω οποιαδήποτε χρηματικό ή μη δώρο, 
από αρχές, επωφελούμενους,δωρητές, προμηθευ-
τές και άλλα άτομα, που μου έχουν προσφερθεί 
λόγω της εργασίαςμου στους ΓτΚ. Οπου η ανταλλα-
γή δώρων είναι πολιτισμική πρακτική θα διασφαλί-
σω ότι τα εν λόγω δώρα είναι εντός λογικών οριών 
και διεθνών κανονισμών.

  Θα διασφαλίσω ότι η βοήθεια των ΓτΚ δεν προσφέ-
ρεται σε αντάλλαγμα υπηρεσιών ή εύνοιας άλλων.

  διευκολύνω τρίτα μέρη, είτε πρόκειται για εταιρεία 
ή ιδιώτη που ενδιαφέρονται για τους ΓτΚ, αν αυτό 
οδηγήσει σε προνομιακή συμπεριφορά, ούτε θα 
λάβω μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.

  χρησιμοποιήσω την θέση μου ή την συνδεσή μου 
με τους ΓτΚ για προσωπικό κέρδος.

  προσφέρω ή δεχτώ δωροδοκία και θα αναφέρω 
οποιαδήποτε διαφθορά.

  επιζητώ υπηρεσίες sex workers κατα την διάρκεια 
της εργασίας μου στους ΓτΚ, καθώς και στις εγκα-
ταστάσεις τους, κατα την διάρκεια ταξιδιών και της 
συμμετοχής μου σε workshop, συναντήσεων και 
εκπαιδεύσεων με τους ΓτΚ.

  Θα δείχνω σεβασμό στις πόρους των ΓτΚ είτε υλι-
κούς είτε άυλους.

  Θα κάνω υπεύθυνη και κατάλληλη χρήση των πλη-
ροφοριών των ΓτΚ, των στοιχείων των εργαζομένων 
και των ασθενών (συμπεριλαμβανομένων εικόνων 
και αφηγήσεων) και των εσωτερικών αναφορών.

  Θα αποκτήσω την κατάλληλη έγκριση (από τα 
κεντρικά των ΓτΚ) πριν συνομιλήσω με εθνικά ή 
διεθνή μέσα ή σε κοινό εκ μέρους των ΓτΚ ή πριν 
διαδώσω έκδοση που αφορά τους ΓτΚ.

  Θα συναινώ με την πολιτική εικόνων των ΓτΚ και με 
το δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτικότητα και την 
προστασία όταν φωτογραφίζονται, βιντεοσκοπού-
νται ή δίνουν συνέντευξη.

  Θα ζητώ εν επίγνωσει συναίνεση από τα πρόσωπα 
ενδιαφέροντος, επιτρέποντας έτσι στον εαυτό μου, 
την ομάδα μου ή τις επιτόπιες ομάδες να φωτο-
γραφήσουν, να βιντεοσκοπήσουν και να πάρουν 
συνεντεύξεις.

  Θα διασφαλίζω ότι τα άτομα που παραχωρούν 
τις καταθέσεις τους είτε με φωτογραφία, είτε με 
βίντεο, είτε με συνέντευξη γνωρίζουν ότι οι ΓτΚ 
θα τις χρησιμοποιήσουν και τους παρέχω όλες τις 
πληροφορίες για να καταλήξουν σε μια συνειδητή 
απόφαση.

  Θα διασφαλίζω ότι οι καταθέσεις συλλέγονται με 
απόλυτο σεβασμό στις ζωές και στις αξίες των ατό-
μων και ότι θα αποτυπώσω τις ιστορίες τους όσο 
πιο πιστά γίνεται.

  Θα σέβομαι τον GDPR της περιοχής μου όταν 
συλλέγω και χρησιμοποιώ πληροφορίες μέσω των 
καναλιών επικοινωνίας των ΓτΚ, διασφαλίζοντας 
πάντα την ανωνυμία και την ατομικότητα.

  Θα πιστοποιώ, πριν τη χρήση, τα δικαιώματα των 
εικόνων καθώς και τους όρους χρήσης, εικόνων και 
βίντεο που παρέχονται από συναδέλφους ή παραρ-
τήματα και αποκτώ τα εν λόγω δικαιώματα πληρώ-
νοντας αντίτιμο, όπου είναι απαραίτητο.
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