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Code of Conduct

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

During the webinar «Ancient DNA,
Precision Medicine and Agriculture: Cutting
Edge Post-Genomic Applications» we would
like to provide a safe, productive and
welcoming environment for all participants.
Therefore, before joining the webinar,
participants have to consider the following
principles and guidelines which consist the
Code of Conduct of the Webinar.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Ancient DNA,
Precision Medicine and Agriculture: Cutting Edge
Post-Genomic Applications», θα θέλαμε να
παρέχουμε ένα ασφαλές, παραγωγικό και
φιλόξενο περιβάλλον σε όλους τους
συμμετέχοντες. Επομένως, προτού
προχωρήσουν στην παρακολούθηση της
διαδικτυακής ημερίδας, όλοι οι συμμετέχοντες
πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές
και οδηγίες που αποτελούν τον Κώδικα
Δεοντολογίας της διοργάνωσης.

Principles and Guidelines:

Αρχές και οδηγίες:

•

•
•
•
•

•

•

Communicate openly, speak without
judgment or argument and support
the diversity of views and opinions
Acknowledge the contribution of
others
Strive for inclusive, transparent and
fruitful communication
Be willing to share and learn from
the Conference
Be considerable, respectful, and
collaborative while speaking and
listening
Avoid the personal attacks, respect
other participants, critiquing ideas
rather than individuals
Because it is an audio-based
meeting, please mute your audio
when you are not speaking and do
not interrupt the speakers

We expect all participants of the conference
to avoid unacceptable behavior such as
harassment (e.g offensive comments, verbal
threats or demands), intimidation or

Επικοινωνήστε ανοιχτά, μιλήστε χωρίς να κρίνετε
και υποστηρίξτε την ποικιλομορφία ιδεών και
απόψεων
• Αναγνωρίστε τη συμβολή των άλλων
• Προσπαθήστε για περιεκτική, διαφανή και
γόνιμη επικοινωνία
• Να είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε και να
μάθετε από την Ημερίδα
• Να πρυτανεύσει η λογική, ο σεβασμός και η
συνεργασία ενώ μιλάτε και ακούτε
• Αποφύγετε τις προσωπικές επιθέσεις, να
σέβεστε τους άλλους συμμετέχοντες και να
κρίνετε τις ιδέες και όχι το άτομο που τις
παραθέτει
• Παρακαλούμε να κλείνετε τον ήχο σας όταν δεν
μιλάτε και να μην διακόπτετε τον ομιλητή

Αναμένουμε από όλους τους συμμετέχοντες
στην ημερίδα να αποφύγουν απαράδεκτη
συμπεριφορά όπως παρενόχληση (π.χ.
προσβλητικά σχόλια, λεκτικές απειλές ή

discrimination in any form (race, gender,
gender identity and expression, age, sexual
orientation, disability, physical appearance,
national origin, ethnicity, or religion).
Moreover, inappropriate recording of the
conference or part of it, without the prior
permission of the individuals or owners of
the content is prohibited. You may be able
to take notes or screenshots from the
conference but only for personal use and
not for further distributions.
During the online conference, if anyone
notices unacceptable behavior, has to
immediately notify the organizers at
dvassou@imbb.forth.gr,
emmanouela_linardaki@imbb.forth.gr

αιτήματα), εκφοβισμό ή διάκριση για
οποιοδήποτε λόγο (φυλή, φύλο, ταυτότητα και
έκφραση φύλου, ηλικία, σεξουαλικός
προσανατολισμός, αναπηρία, εμφάνιση, εθνική
καταγωγή, εθνικότητα ή θρησκεία). Επιπλέον,
απαγορεύεται η καταγραφή της ημερίδας ή
μέρους αυτής, χωρίς την προηγούμενη άδεια
των διοργανωτών. Έχετε τη δυνατότητα να
κρατάτε σημειώσεις ή στιγμιότυπα οθόνης
(screenshots) από την ημερίδα, αλλά μόνο για
προσωπική χρήση και όχι για περαιτέρω
δημοσιοποίηση.
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας,
εάν κάποιος παρατηρήσει απαράδεκτη
συμπεριφορά, πρέπει να ενημερώσει αμέσως
τους διοργανωτές στο παρακάτω e-mail :

dvassou@imbb.forth.gr,
emmanouela_linardaki@imbb.forth.gr

