
DANISH REFUGEE COUNCIL - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
1.  Εισαγωγή 

1.1. Ποιος είναι ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας; 

1.1.1 Η δυνατότητα της DRC να διασφαλίζει την προστασία και την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, σε εσωτερικά 

εκτοπισμένα άτομα και άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της DRC (καλούμενα εφεξής 

«πρόσωπα ενδιαφέροντος για την DRC») εξαρτάται από την ικανότητα του προσωπικού της να τηρεί και να 

προάγει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.  

 

1.1.2 Επιπλέον, αναγνωρίζεται ότι λόγω του έργου της DRC, το προσωπικό της συχνά αναλαμβάνει θέσεις όπου 

δημιουργούνται σχέσεις άνισης ισχύος με τα πρόσωπα ενδιαφέροντος για την DRC. 

 

1.1.3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει τις αξίες και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα ενεργεί η DRC και το 

προσωπικό διαφυλάττοντας τα απαραίτητα πρότυπα δεοντολογίας με σκοπό την αποτροπή ανάρμοστης 

συμπεριφοράς. 

 

1.2. Ποιους δεσμεύει; 

1.2.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για την DRC και για το σύνολο του προσωπικού της αναφορικά με τις 

δραστηριότητες του διεθνούς προγράμματος. Το διεθνές, το εκπατρισμένο προσωπικό, το προσωπικό των 

κεντρικών γραφείων που βρίσκεται σε αποστολή, καθώς επίσης και το τοπικό προσωπικό των διεθνών 

προγραμμάτων δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

1.2.2 Η DRC και το προσωπικό της καλύπτονται από άλλους κανόνες που αφορούν τις δραστηριότητες σε εθνικό 

επίπεδο στη Δανία. Ωστόσο, οι εν λόγω κανόνες προάγουν τις ίδιες βασικές αξίες και υποχρεώσεις. 

 

1.2.3 Οι διευθυντές σε όλα τα επίπεδα έχουν συγκεκριμένη ευθύνη να τηρούν τα πρότυπα αυτά, να δίνουν το καλό 

παράδειγμα και να δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει και ενισχύει το προσωπικό. 

 

1.3. Χαρακτήρας Κώδικα Δεοντολογίας  

1.3.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν αποτελεί μόνο έναν ηθικό κώδικα που χρησιμοποιείται ως επεξηγηματικός οδηγός για 

την DRC και το προσωπικό της προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις δεοντολογικού χαρακτήρα στην επαγγελματική 

και την ιδιωτική τους ζωή. Συνιστά επίσης αναπόσπαστο κομμάτι των συνθηκών εργασίας. Επομένως, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας είναι προσάρτημα της ατομικής σύμβασης εργασίας. 

 

1.3.2 Όλο το προσωπικό της DRC έχει την ευθύνη να προτρέπει, να υποστηρίζει και να προωθεί τη διάδοση του 

Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης, διαδραματίζει ρόλο στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή των 

προτύπων. Επιπλέον, το προσωπικό καλείται να προτρέπει τους συνεργάτες να σέβονται τα εν λόγω πρότυπα 

και να συμβάλουν, μαζί με το προσωπικό της DRC, στην τήρησή τους. Οι διευθυντές σε όλα τα επίπεδα έχουν την 

ιδιαίτερη ευθύνη της υποστήριξης και της ανάπτυξης συστημάτων που διατηρούν το περιβάλλον αυτό. 

 

1.3.3 Το σύνολο του προσωπικού της DRC υποχρεούται να αναφέρει στους διευθυντές ή στα κεντρικά γραφεία τυχόν 

ανησυχίες ή προβληματισμούς σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες δεοντολογικού 

χαρακτήρα που συγκρούονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και οι οποίες ενδέχεται να εκθέσουν την DRC. 

  

1.4. Εφαρμογή και ερμηνεία  

1.4.1 Αν και λαμβάνεται υπόψη ότι το τοπικό δίκαιο και τα έθιμα ενδέχεται να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας βασίζεται σε διεθνή νομικά πρότυπα. Οι οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη ερμηνεία υπάρχουν στις 



Σημειώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στο 

ενημερωτικό δελτίο των Γενικών Γραμματέων του ΟΗΕ που αφορά τα ειδικά μέτρα προστασίας έναντι της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (ST/SGB/2003/13) και στην έκθεση της IASC για την προστασία έναντι 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης σε ανθρωπιστικές κρίσεις (13 Ιουνίου 2002). 

 

1.4.2 Όλα τα μέλη του προσωπικού της DRC θα επικοινωνούν με τον διευθυντή τους ή τα κεντρικά γραφεία για 

καθοδήγηση σε περίπτωση που βρεθούν σε αμφιβολία σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις διατάξεις του. 

2.  Βασικές αξίες και κατευθυντήριες αρχές 

Η DRC και το προσωπικό της δεσμεύεται για την τήρηση των παρακάτω θεμελιωδών αξιών και αρχών: 

i. Οι αξίες που κατοχυρώνονται με τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών: σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σεβασμός των ίσων δικαιωμάτων για άνδρες 

και γυναίκες. Η DRC και το προσωπικό της προάγει ενεργά την τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου για τους 

πρόσφυγες, του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.  

ii. Πρωταρχική υποχρέωση της DRC και του προσωπικού της είναι η διασφάλιση της προστασίας και της παροχής 

βοήθειας στα πρόσωπα ενδιαφέροντος. Η DRC και το προσωπικό της δεσμεύονται για την υποστήριξη στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ατόμων ενδιαφέροντος - ως άτομα, οικογένειες και κοινότητες - σε αποφάσεις που 

επηρεάζουν τη ζωή τους. 

iii. Η DRC και το προσωπικό της θα σέβονται την αξιοπρέπεια και την αξία του κάθε ατόμου, θα προάγουν και θα 

επιδεικνύουν εμπράκτως κατανόηση, σεβασμό, συμπόνοια, διακριτικότητα και θα διατηρούν την εμπιστευτικότητα 

όπως απαιτείται. Η DRC και το προσωπικό της στοχεύουν στη δημιουργία εποικοδομητικών εργασιακών σχέσεων 

με τους ανθρωπιστικούς εταίρους που βασίζονται στον σεβασμό, επιδιώκουν διαρκώς τη βελτίωση της απόδοσης 

και καλλιεργούν ένα κλίμα που ενθαρρύνει τη μάθηση, υποστηρίζει τη θετική αλλαγή και εφαρμόζει τα διδάγματα που 

προσφέρει η πείρα. 

iv. Η DRC και το προσωπικό της θα επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασμό για όλα τα άτομα χωρίς να προβαίνουν σε 

διακρίσεις με βάση τη φυλετική, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, το χρώμα, τη γλώσσα, την 

οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την 

αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό διάκρισης. Η DRC και το προσωπικό της θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να αρθούν όλα τα εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας. 

 

v. Η DRC και το προσωπικό της θα σέβονται την κουλτούρα, τα έθιμα και τις παραδόσεις όλων των ανθρώπων και θα 

προσπαθήσουν να μην συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν είναι αποδεκτός σε συγκεκριμένο πολιτισμικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, όταν η παράδοση ή η πρακτική θεωρείται ότι αντίκειται ευθέως σε διεθνές έγγραφο ή πρότυπο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η DRC και το προσωπικό της θα καθοδηγούνται από το ισχύον έγγραφο ή πρότυπο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

vi. Η DRC και το προσωπικό της δεν θα ανεχθούν οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης και 

γνωρίζουν ότι οποιοδήποτε παράπτωμα αποτελεί βάσιμο λόγο για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων που 

περιλαμβάνουν και την απόλυση με συνοπτικές διαδικασίες. 

 

3.  Δεσμεύσεις μελών προσωπικού 

Ως μέλος προσωπικού της DRC αναλαμβάνω τις εξής δεσμεύσεις: 

 



3.1 Να συμπεριφέρομαι σε όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος για την DRC δίκαια, με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια 

3.1.1 Θα προσπαθώ πάντα να κατανοώ τις δύσκολες καταστάσεις που έχουν αντιμετωπίσει και βιώσει τα εν λόγω 

πρόσωπα, όπως επίσης και τη μειονεκτική θέση στην οποία ενδεχομένως βρίσκονται (συγκεκριμένα λόγω φύλου, 

ηλικίας ή αναπηρίας) σε σχέση με εκείνους κατέχουν την εξουσία και αποφασίζουν για ή επηρεάζουν πτυχές της 

ζωής τους. 

3.1.2 Θα φροντίζω και θα προστατεύω πάντα τα δικαιώματα των παιδιών και θα ενεργώ με τρόπο που θα διασφαλίζει 

ότι τα συμφέροντά τους θα είναι το πρωταρχικό μου μέλημα. 

 

3.1.3 Εάν η εργασία μου περιλαμβάνει άμεση επαφή με τα πρόσωπα ενδιαφέροντος για την DRC, θα τους συναντώ 

τακτικά, προκειμένου να κατανοήσω πλήρως τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους και να εξηγήσω τον ρόλο της DRC 

και το αντικείμενο του έργου της. 

 

3.1.4 Θα ενημερώνομαι για τις πολιτικές, τους στόχους, τις δραστηριότητες της DRC και για τις ανησυχίες των 

προσφύγων και θα καταβάλλω τη μέγιστη προσπάθεια για την υποστήριξη του έργου προστασίας και βοήθειας 

της DRC. 

 

3.2 Να διατηρώ την ακεραιότητα της DRC, διασφαλίζοντας ότι η ατομική και επαγγελματική μου 
συμπεριφορά είναι, και θεωρείται, άριστη 

3.2.1 Θα επιδεικνύω ακεραιότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια και αφοσίωση.  

 

3.2.2 Θα δείχνω υπομονή, ευγένεια και σεβασμό προς όλα τα άτομα τα οποία συναναστρέφομαι με επίσημη ιδιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων προσώπων ενδιαφέροντος για την DRC, εκπροσώπων επιχειρησιακών εταίρων και 

εταίρων υλοποίησης, κυβερνήσεων και δωρητών. 

 

3.2.3 Θα τηρώ την τοπική νομοθεσία, θα εκπληρώνω όλες τις προσωπικές νομικές και οικονομικές μου υποχρεώσεις 

και δεν θα εκμεταλλεύομαι για προσωπικό όφελος κανένα προνόμιο που μου έχει εκχωρηθεί προς το συμφέρον 

της DRC.  

 

3.2.4 Θα καταβάλλω τη μέγιστη προσπάθεια για να διασφαλίσω ότι η συμπεριφορά των μελών της οικογένειάς μου δεν 

έχει δυσμενές αντίκτυπο στην ακεραιότητα της DRC. 

 

3.3 Να εκτελώ τα επίσημα καθήκοντά μου και να διεκπεραιώνω τις ιδιωτικές μου υποθέσεις με 
τρόπο που αποτρέπει τη σύγκρουση συμφερόντων, διατηρώντας και βελτιώνοντας την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην DRC 

3.3.1 Οι ενέργειές μου δεν θα λαμβάνουν υπόψη το προσωπικό μου όφελος και θα αντισταθώ σε οποιαδήποτε αθέμιτη 

πολιτική πίεση ασκηθεί στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων.  

 

3.3.2 Δεν θα επιδιώκω ούτε θα δέχομαι υποδείξεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων μου από οποιαδήποτε 

κυβέρνηση, τις εθνικές αρχές ή από οποιαδήποτε αρχή εκτός της DRC.  

 

3.3.3 Δεν θα προσφέρω ούτε θα αποδέχομαι τιμές, διακρίσεις, χάρη, δώρο, αμοιβή ή δωροδοκία προς/από 

οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιαδήποτε πηγή εκτός της DRC χωρίς προηγούμενη άδεια. Ωστόσο, επιτρέπεται να 

δίνω ή να αποδέχομαι μικρά δείγματα εκτίμησης που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την τοπική πρακτική εφόσον 

δεν υπονομεύουν την ακεραιότητα της DRC. 

 

3.3.4 Δεν θα συμμετέχω σε οποιαδήποτε εξωτερική επαγγελματική απασχόληση χωρίς προηγούμενη άδεια.  

 



3.3.5 Δεν θα δέχομαι συμπληρωματικές πληρωμές ή επιδοτήσεις από κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ούτε θα 

συμμετέχω σε συγκεκριμένες πολιτικές δραστηριότητες όπως την υποβολή υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα ή 

την κατοχή δημόσιου αξιώματος χωρίς προηγούμενη άδεια. 

 

3.3.6 Δεν θα συνδράμω ιδιώτες ή εταιρείες στα εγχειρήματά τους με την DRC, εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

ευνοϊκή μεταχείριση ή μεταχείριση που εκλαμβάνεται ως ευνοϊκή.  

 

3.3.7 Δεν θα συμμετέχω σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή σε δραστηριότητες 

ανθρώπινου δυναμικού όπου ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. 

 

3.4 Να συμβάλλω στην οικοδόμηση ενός αρμονικού χώρου εργασίας που στηρίζεται στο ομαδικό 
πνεύμα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση 

3.4.1 Θα δείχνω σεβασμό σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θέσης και θα δίνω σε όλους τους 

συναδέλφους μου τη δυνατότητα να ακούγονται οι απόψεις τους και να συμβάλλουν με τις γνώσεις και την πείρα 

τους στις ομαδικές προσπάθειες.  

 

3.4.2 Θα επικοινωνώ ανοιχτά και θα ανταλλάσσω σχετικές πληροφορίες (με την επιφύλαξη υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας) με άλλους συναδέλφους και θα προσπαθώ να ανταποκρίνομαι έγκαιρα σε ερωτήματα. 

 

3.4.3 Θα σέβομαι την ιδιωτική ζωή των συναδέλφων μου και θα αποφεύγω την παραπληροφόρηση.  

 

3.4.4 Θα επιδιώκω την επίλυση των διαφορών και προβλημάτων όταν προκύπτουν και θα συμβάλλω στην οικοδόμηση 

εποικοδομητικού διαλόγου, καθοδηγούμενου από τον αμοιβαίο σεβασμό, και ανοιχτής, θετικής προσέγγισης 

μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού. 

 

3.4.5 Ως διευθυντής, θα είμαι ανοικτός στις απόψεις όλων των μελών της ομάδας. Θα διατυπώνω εγκαίρως 

παρατηρήσεις σχετικά με την απόδοση κάθε μέλους της ομάδας μέσω της καθοδήγησης, της παροχής κινήτρων 

και της πλήρους αναγνώρισης της αξίας τους. 

 

3.5 Να προάγω την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία όλου του προσωπικού της DRC ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική και σταθερή απόδοση 

3.5.1 Θα παραμένω ενήμερος και θα συμμορφώνομαι με κάθε οδηγία που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας, της 

ευημερίας και της ασφάλειάς μου.  

 

3.5.2 Θα λαμβάνω πάντα υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού σε αποφάσεις για επιχειρησιακά θέματα.  

 

3.5.3 Εάν έχω αμφιβολίες σχετικά με μια οδηγία που θεωρώ απειλητική για την ασφάλειά μου ή την ασφάλεια άλλων 

ατόμων, θα ενημερώνω άμεσα τον διευθυντή μου. 

 

3.5.4 Ως διευθυντής, θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσω ότι δεν τίθενται σε αδικαιολόγητο κίνδυνο η 

υγεία και η ευημερία των μελών του προσωπικού και των οικογενειών τους. Θα προάγω την ιδανική από άποψη 

υγείας ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα σέβομαι τα δικαιώματα του προσωπικού. 

 

3.6 Να διαφυλάττω και να κάνω υπεύθυνη χρήση των πληροφοριών και των πηγών στις οποίες 
έχω πρόσβαση λόγω της απασχόλησής μου στην DRC 

3.6.1 Θα επιδεικνύω τη δέουσα προσοχή σε όλα τα ζητήματα της επίσημης εργασίας και δεν θα αποκαλύπτω τυχόν 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα ενδιαφέροντος για την DRC, τους συναδέλφους και άλλα 



ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης απασχόλησης και των 

υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

3.6.2 Θα προστατεύω, θα διαχειρίζομαι και θα αξιοποιώ τους ανθρώπινους, οικονομικούς και υλικούς πόρους της DRC 

αποδοτικά και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πόροι βρίσκονται στη διάθεση της DRC προς 

όφελος των προσώπων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. 

 

3.7 Να αποτρέπω, να αντιτίθεμαι και να καταπολεμώ κάθε εκμετάλλευση και κακοποίηση των 
προσώπων ενδιαφέροντος για την DRC 

3.7.1 Δεσμεύομαι να μην καταχραστώ την εξουσία και την επιρροή που έχω λόγω της θέσης μου στη ζωή και την 

ευημερία των προσώπων ενδιαφέροντος για την DRC. 

 

3.7.2 Δεν θα ζητήσω ποτέ εξυπηρέτηση ή χάρη από τα πρόσωπα ενδιαφέροντος για την DRC ως αντάλλαγμα για 

προστασία ή παροχή βοήθειας.  

 

3.7.3 Δεν θα εμπλακώ σε σχέσεις εκμετάλλευσης, αισθηματικού, οικονομικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα με τα 

πρόσωπα ενδαφέροντος για την DRC. Θα ενεργώ υπεύθυνα κατά την πρόσληψη ή άλλως κατά τη συμμετοχή 

των προσώπων ενδιαφέροντος για την DRC σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Θα αναφέρω εγγράφως τη φύση και τις 

συνθήκες αυτής της απασχόλησης στον διευθυντή μου. 

 

3.7.4 Δεν θα συμμετέχω σε σεξουαλικές δραστηριότητες με παιδιά κάτω των 18 ετών. Η εσφαλμένη πεποίθηση για την 

ηλικία του παιδιού δεν συνιστά υπερασπιστική γραμμή. 

 

3.7.5 Δεν θα συμμετέχω σε σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση προσώπων ενδιαφέροντος για την DRC και έχω 

ιδιαιτέρως καθήκον να φροντίζω τις γυναίκες και τα παιδιά.  

 

3.7.6 Δεν θα προωθήσω ούτε θα συμμετέχω σε εμπορική συναλλαγή με σκοπό την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, 

δεδομένου ότι οι εν λόγω σχέσεις υπονομεύουν την αξιοπιστία και την εικόνα του Ανθρωπιστικού Κλάδου και της 

DRC. 

 

3.7.7 Γνωρίζω ότι η DRC αποθαρρύνει έντονα τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού της και των 

προσώπων ενδιαφέροντός της, ακόμα και αν οι εν λόγω σχέσεις δεν είναι σχέσεις εκμετάλλευσης ή κακοποίησης. 

Οι εν λόγω σχέσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της DRC και των 

εμπλεκόμενων μελών του προσωπικού. Σε περίπτωση που αποκτήσω σχέση με πρόσωπο ενδιαφέροντος για την 

DRC και η οποία θεωρώ ότι είναι συναινετική και δεν πρόκειται για σχέση εκμετάλλευσης, θα το αναφέρω στον 

διευθυντή για την παροχή κατάλληλων οδηγιών γνωρίζοντας ότι το εν λόγω ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με τη 

δέουσα διακριτικότητα.  

 

3.8 Να απέχω από οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματικές ή αντιδεοντολογικές δραστηριότητες 
οι οποίες αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύουν την εικόνα και τα 
συμφέροντα της DRC 

3.8.1 Δεν θα υποστηρίζω ούτε θα συμμετέχω σε οποιαδήποτε μορφή παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριότητας 

εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της παιδικής εργασίας και της εμπορίας 

ανθρώπων ή της διακίνησης εμπορευμάτων. 

 

3.9 Να απέχω από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, διάκρισης, σωματικής ή λεκτικής 
κακοποίησης, εκφοβισμού ή ευνοϊκής μεταχείρισης στον χώρο εργασίας 

3.9.1 Δεν θα συμμετέχω ούτε θα ανέχομαι οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση στον χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κατάχρησης εξουσίας. 



 

3.9.2 Ως διευθυντής δεν θα ζητώ χάρες, δάνεια ή δώρα από το προσωπικό ούτε θα δέχομαι τίποτα από τα 

προαναφερόμενα, αν έχει αξία μεγαλύτερη από την καθαρά συμβολική. 

 

3.9.3 Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια εγγενής σύγκρουση συμφερόντων και πιθανότητα κατάχρησης εξουσίας στην 

περίπτωση της σύναψης στενών και σεξουαλικών σχέσεων με το προσωπικό υπό την επίβλεψή μου. Γνωρίζω ότι 

η DRC αποθαρρύνει έντονα τις εν λόγω σχέσεις. Εάν συνάψω μια τέτοια σχέση, θα επιλύσω το πρόβλημα της 

σύγκρουσης συμφερόντων χωρίς καθυστέρηση. 

 


