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Α. Εισαγωγικές Διατάξεις
1

Το παρόν κείμενο είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που
υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Κανονισμός αυτός αναθεωρείται
και εμπλουτίζεται τακτικά κατά την κρίση της Επιτροπής.

2

Ο Κανονισμός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Κινήματος στην πιο
πρόσφατη εκδοχή του.

3

Ο Κανονισμός χρησιμεύει ως συμπλήρωμα του Καταστατικού και ως
πρακτικός οδηγός για την δίκαιη αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που
προκύπτει ενώπιον της Επιτροπής.
Β. Επικοινωνία με την Επιτροπή

4

Καθένας μπορεί να γράψει στην Επιτροπή, σχετικά με θέματα τήρησης
του Καταστατικού ή συμπεριφοράς αντίθετης στις αξίες, τις αρχές και
τους στόχους του κινήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
deontologia@topotami.gr .

Γ. Σύνθεση της Επιτροπής
5

Στο 2ο Συνέδριο εξελέγησαν μέλη της Επιτροπής οι Αθηνά Βενετάκη,
Στάθης Γρηγοριάδης και Νίκος Βιτώρος.

Δ. Έργο της Επιτροπής
6

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κινήματος είναι σύμφωνα με το άρθρο 11
του Καταστατικού υπεύθυνη:
«για τον έλεγχο τήρησης του Καταστατικού και για κάθε ζήτημα
ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεών του».
1

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 3.7 του Καταστατικού, στις αρμοδιότητες
της Επιτροπής υπάγεται και η λήψη απόφασης περί διαγραφής μέλους
εάν:
«…το μέλος δρα εις βάρος των αξιών, των αρχών και των στόχων
του Κινήματος. Η απόφαση περί διαγραφής αναστέλλει άμεσα την
ιδιότητα του μέλους».
7

Οι αρχές δεοντολογίας του Κινήματος εκφράζονται στο άρθρο 2 του
Καταστατικού, ως ακολούθως:
«Αρχές και σκοπός μας
Το Ποτάμι είναι ένα πολιτικό Κίνημα για τη Δικαιοσύνη, την
Εργασία, την Παιδεία. Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους
πολίτες ώστε να αναδειχθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής.
Για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, παραγωγική και ευημερούσα,
που να συμμετέχει ως αξιόπιστος και ισότιμος εταίρος στις
διαδικασίες της ευρωπαϊκής λειτουργίας και ολοκλήρωσης.
2.1. Πολιτικές αρχές
Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η
δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης για όλους τους πολίτες, η αξιοπιστία του κράτους έναντι
όλων, η αειφόρος ανάπτυξη, η ανανέωση του πολιτικού
προσωπικού και o διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία.
2.2 Αρχές λειτουργίας
Το Ποτάμι λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε
όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Κατοχυρώνει
την ελεύθερη έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των μελών του,
αξιοποιώντας μηχανισμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και
διαρκούς διαβούλευσης.
Η αρχή της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τα μέλη (όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 3) κάθε οργάνου. Τα δικαιώματα της
μειοψηφίας είναι σεβαστά και κατοχυρωμένα.
Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της λειτουργίας του Ποταμιού και
συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσοι αναλαμβάνουν
αρμοδιότητες είτε στο Κίνημα, είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα
είτε στο Κράτος. Όλα τα αιρετά όργανα λογοδοτούν τακτικά στα
σώματα που τα εξέλεξαν και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν τα ίδια τα
όργανα. Τα μέλη οφείλουν να προβάλλουν τις απόψεις τους εντός
των συλλογικών οργάνων και των οργανώσεων όπου
συμμετέχουν. Οι προτάσεις των οργανώσεων του Κινήματος προς
τα κεντρικά όργανα, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, θα
πρέπει να συνοδεύονται και από τις προτάσεις της μειοψηφίας,
εφόσον αυτές έχουν υποστηριχθεί τουλάχιστον από το 1/3 των
μελών».
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Ε. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών
8

Οι αρχές του Κινήματος επιβάλλουν σε όλα τα μέλη δικαιώματα και
υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον δημοκρατικό χαρακτήρα του
Κινήματος.

9

Τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης
έκφρασης προσωπικών απόψεων και κρίσεων σε κάθε δημόσιο
φόρουμ. Η κριτική αξιολόγηση προσώπων είναι πάντα σεβαστή, ιδίως
όταν γίνεται δημοσίως και ιδίως όταν αφορά την ηγεσία. Σε καμία
περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί η έκφραση κριτικής να υπερβαίνει το
αναγκαίο μέτρο της ευπρέπειας και του σεβασμού στην προσωπικότητα
του άλλου. Αυτό συμβαίνει όταν οι χρησιμοποιούμενες εκφράσεις
εκδηλώνουν πρόθεση εξύβρισης ή προσβολής της τιμής και της
υπόληψης του θιγομένου προσώπου.

10 Οι υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνουν την τήρηση του καταστατικού αλλά

και τον άγραφων κανόνων της δημοκρατικής ζωής. Ο σεβασμός των
μελών – αλλά και όλων των ελλήνων πολιτών είτε συμφωνούν είτε
διαφωνούν μαζί μας - είναι η πρώτη δημοκρατική υποχρέωση όλων.
11 Όλες οι κομματικές πράξεις και ενέργειες πρέπει να σέβονται την αρχή

της ισότητας μεταξύ των μελών και να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια
του άλλου, τηρώντας τους κανόνες της ευπρέπειας.

12 Είναι πειθαρχικό παράπτωμα κάθε πράξη που παραβιάζει τους

δημοκρατικούς κανόνες, όπως ανωτέρω περιγράφονται, κάθε πράξη
που επιχειρεί την παραβίαση του καταστατικού του κινήματος, κάθε
πράξη που συνιστά εξύβριση μέλους του κινήματος ή προσβολή της
τιμής και της υπόληψής του, καθώς και κάθε πράξη που είναι
εξώφθαλμα επιβλαβής για το Κίνημα, ιδίως δε η σκόπιμη δυσφήμηση
του Κινήματος και των οργάνων αυτού.

ΣΤ. Διαδικασίες Πειθαρχικής Εξέτασης
13 Κάθε μέλος του κινήματος μπορεί εγγράφως να εκφράζει παράπονο για

τη συμπεριφορά άλλου μέλους, ή για πράξη που αντιβαίνει στους
κανόνες του καταστατικού, υποβάλλοντας σχετική αναφορά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: deontologia@topotami.gr. Η Επιτροπή εξετάζει
κάθε τέτοια αναφορά, ανάλογα με την σοβαρότητά της και αποφασίζει
κατά πλειοψηφία, εκτός από την περίπτωση της αμέσως επομένης
παραγράφου. Επίσης, η Επιτροπή δύναται αυτεπαγγέλτως να διερευνά
κάθε συμπεριφορά μέλους του κινήματος η οποία ενδέχεται να
παραβιάζει το καταστατικό ή να συνιστά πειθαρχικώς ελεγκτέα πράξη.
Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις
ιντερνετικές σελίδες μελών
3

14 Αν, σύμφωνα με ομόφωνη και ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της

Επιτροπής η αναφορά που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή είναι
προφανώς αβάσιμη και ανεπίδεκτη περαιτέρω αξιολόγησης, τίθεται
εξαρχής στο αρχείο και ενημερώνεται αυτός που υπέβαλε την αναφορά.
15 Αν κατά την κρίση της Επιτροπής οι αναφερόμενες

πράξεις
στοιχειοθετούν κατ’ αρχήν λόγο πειθαρχικής εξέτασης, προβλέπονται τα
εξής βήματα.

16 Η επιτροπή ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτόν εις βάρος του οποίου γίνεται
η
αναφορά, του παρουσιάζει την αναφορά εναντίον του και τον καλεί να
υποβάλει γραπτώς την απάντησή του σε εύλογο χρόνο.

17 Αφού εξετάσει την απάντηση, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η

αναφορά δεν ήταν βάσιμη, ενημερώνει τα μέρη για την κρίση της αυτή
(αβάσιμη αναφορά). Δεν προχωρά σε καμία άλλη ενέργεια και καμία
δημοσιοπο ίηση , πέ ραν της προ σωπι κή ς ενη μέ ρωσης τω ν
εμπλεκομένων.

18 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η αναφορά ενδέχεται να είναι

βάσιμη, καλεί αυτόν εναντίον του οποίου στρέφεται η αναφορά σε
ακρόαση.

19 Η ακρόαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία κατά την

κρίση της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει και άλλα
πρόσωπα σε ακρόαση κατά την κρίση της, καθώς και εξετάζει τυχόν
προτεινόμενο μάρτυρα από την πλευρά του προσώπου εναντίον του
οποίου στρέφεται η αναφορά. Η Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει
περισσότερες της μιας συνεδριάσεις για τον σκοπό αυτό.

20 Μετά τις αναγκαίες ακροάσεις, αν η Επιτροπή καταλήξει ότι η αναφορά

δεν ήταν βάσιμη, προχωρά στις ενέργειες που περιγράφονται στην
παράγραφο 17.

21 Αν μετά την ακρόαση η Επιτροπή καταλήξει ότι η αναφορά ήταν βάσιμη

(βάσιμη αναφορά) λαμβάνει ένα από τα παρακάτω μέτρα κατά την
κρίση της, εκδίδοντας σε κάθε περίπτωση ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση.
4

α. σύσταση
β. επίπληξη
γ. προσωρινή αναστολή
δ. μόνιμη διαγραφή

22 Οι ποινές γ και δ επιβάλλονται μόνο για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο και ιδίως

αν το παράπτωμα έχει επαναληφθεί.
23 Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις α εως δ η Επιτροπή ανακοινώνει την

απόφασή της γραπτώς σε όλους όσους ενεπλάκησαν στην διαδικασία.
Οι αποφάσεις εκδίδονται και καταχωρούνται με αύξοντα (ανά έτος)
αριθμό στο αρχείο της Επιτροπής.
24 Η πειθαρχική διαδικασία είναι μυστική. Κατά την διάρκεια της

διαδικασίας κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να παραβιάζει την
μυστικότητα της διαδικασίας και δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιεί ή
σχολιάζει τις διαδικασίες της.
25 Τα μέλη του κινήματος οφείλουν να δείχνουν σεβασμό στις διαδικασίες

και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Ζ. Αξιολόγηση
26 Ο παρών κανονισμός είναι υπό διαρκή αξιολόγηση. Προσκαλούμε τα

μέλη του κινήματος να μας στείλουν τις απόψεις και τις κρίσεις τους.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2016
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