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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Απόφαση της συνεδρίαση 8/5/2017
Α.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΣ
Η κλειστή λίστα επικοινωνίας των μελών του ΔΣ (μέιλ) λειτουργεί από το 2013. Σε
αυτήν γίνεται η άμεση ενημέρωση και η διαδικτυακή συνεννόηση για συνδιαμόρφωση κειμένων και
λήψη αποφάσεων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία
ακολουθείται σε όλα τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες, αφού δεν είναι δυνατόν τα Διοικητικά
Συμβούλια να βρίσκονται σε καθημερινή δια ζώσης συνεδρίαση.
Στα πλαίσια αυτής της αναγκαίας επικοινωνίας, τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να
αυτοπεριορίζονται

και

να

εκφράζονται

με

πολιτισμένο

τρόπο,

τρόπο

ο

οποίος

δεν

προσβάλλει/θίγει/ειρωνεύεται/καταγγέλλει επί παντός επιστητού πρόσωπα και θεσμούς, και,
οπωσδήποτε να διατηρούν τη συνέπεια άποψης και της τοποθέτησής τους και στη συνέχεια.
Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ
Οι τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ γίνονται την πρώτη Δευτέρα του μήνα και είναι
ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις του ΔΣ ανακοινώνονται συγκεντρωτικά με
Ενημερωτικό Δελτίο. Δίπλα σε κάθε απόφαση θα καταγράφεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Θα καταγράφονται επίσης οι παρόντες και οι απόντες.
Τα μέλη του ΔΣ, είναι ηθικά (και καταστατικά) υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις και να θέτουν τα ζητήματα που θεωρούν σημαντικά για το Σύλλογο στις
συνεδριάσεις του οργάνου, όπου μπορεί να γίνει συζήτηση, να ληφθούν αποφάσεις και να λυθούν
(ενδεχόμενες) παρεξηγήσεις. Εάν δεν επαρκούν οι τακτικές συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να
συγκληθούν έκτακτες.
Σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ γίνεται μόνο μέσα στις
θεσμοθετημένες διαδικασίες.
Γ. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Αναρτήσεις μελών του ΔΣ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορούν ζητήματα του
Συλλόγου, θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα. Όταν το δικαίωμα της
ελεύθερης έκφρασης του ενός βρεθεί σε πλήρη αντίθεση με το δικαίωμα των πολλών για σωστή
ενημέρωση και πληροφόρηση, τότε έχει εκπέσει στην κατηγορία της παραπληροφόρησης.
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