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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2022 



Σύμφωνα με το Καταστατικό  του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού,  τα μέλη του,  
οφείλουν να εναρμονίζονται με το σκοπό του Σωματείου, τις Αρχές και τις Αξίες του 
και να μην πράττουν ενάντια αυτών. 

Τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, οφείλουν: 

Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 

1. Να σέβονται και να τηρούν τον Οδηγικό Νόμο και την Οδηγική Υπόσχεση. 

2. Να τηρούν τους νόμους του Κράτους.  

3. Να δείχνουν αξιοπρεπή συμπεριφορά και να απέχουν από πράξεις και 
παραλείψεις που ήθελε θεωρηθούν δυσφημιστικές για το κύρος του Σωματείου.  

4. Να τηρούν τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και των 
ίσων ευκαιριών προς όλους, όποιο ρόλο και αν διατηρούν στο Σωματείο. 

5. Να απέχουν από οποιαδήποτε καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και δη πράξη 
που συνιστά εκμετάλλευση της θέσεώς τους έναντι άλλων μελών .  

6. Να αντιμετωπίζουν με σεβασμό όλα τα μέλη του Σωματείου. 

7. Να τηρούν με συνέπεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που προέρχονται από 
το  Σωματείο.  

8. Να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

9. Να δέχονται φυλετικές, έμφυλες, θρησκευτικές, πολίτικες και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες των μελών, χωρίς διακρίσεις, εφόσον δεν συγκρούονται με τις 
Οδηγικές Αρχές και Αξίες. 

 
10. Να μην επιδιώκουν κανενός είδους προσωπικό και δη συμφέρον που να 
αντίκειται στα συμφέροντα του Σωματείου.  

11. Να μην ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα η οποία με οποιονδήποτε τρόπο 
έρχεται σε αντίθεση με τις Αρχές του Σωματείου. 

13. Να τηρούν τις αρχές της, διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την 
χρηματοοικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα του Σωματείου. 

14. Να φορούν σωστή Οδηγική Στολή σύμφωνα με τον Κανονισμό Στολών, Σημάτων 
και Διακριτικών, με ευπρεπή εμφάνιση και συμπεριφορά.   

15. Να σέβονται  και να διαφυλάττουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του 
Σωματείου (Κεντρικής Διοίκησης και Τ. Τμημάτων).  

 



Άρθρο 2. Εξωστρέφεια και Διαδίκτυο  

1. Κατά την παρουσία τους σε ΜΜΕ και στη χρήση του διαδικτύου με λογαριασμούς 
της Οργάνωσης: 
α) να επιδεικνύουν σύνεση και προσοχή 
β) τα μηνύματα και οι εικόνες που επικοινωνούνται πρέπει να συμφωνούν με τις 
Αρχές, τις Αξίες, το παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο του Σωματείου. 

2. Να μην εκθέτουν το Σωματείο με απρεπή γλώσσα και φρασεολογία σε δημόσιες 
τοποθετήσεις, στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

3. Να μη προβαίνουν σε προσωπική διαφήμιση από οποιοδήποτε κανάλι 
επικοινωνίας του Σωματείου με σκοπό το οικονομικό όφελος. 

4. Να μη διαρρέουν εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν σε εσωτερικά θέματα 
του Σωματείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Άρθρο 3. Εσωτερική Αλληλογραφία 

1. Να χρησιμοποιούν την επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μελών 
(@seo.gr) αποκλειστικά για Οδηγικά θέματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση των 
διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  
Επίσης, να μη γίνεται προώθηση διαφημίσεων με οικονομικό όφελος ή μηνυμάτων 
που προάγουν θέματα που δεν έχουν σχέση με τον Οδηγισμό.  

2. Να συντάσσουν μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μελών που να 
χαρακτηρίζονται από έκφραση και γλώσσα σύμφωνες με τις αρχές του Οδηγισμού, 
και να έχουν ευγένεια, σεβασμό και Οδηγικό πνεύμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
ύβρεων ή απρεπών λέξεων και φράσεων, προσωπικές επιθέσεις ή κακοπροαίρετοι 
χαρακτηρισμοί. 

3. Να μη χρησιμοποιούν προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκτός της 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μελών (@seo.gr) χωρίς την άδεια των παραληπτών.  

Άρθρο 4. Διαχείριση  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (σύμφωνα με το Άρθρο 
4 του Καταστατικού του) είναι υπεύθυνο και διαχειρίζεται κατά περίπτωση 
συμπεριφορές μελών του Σωματείου, οι οποίες βλάπτουν το συμφέρον της 
Οργάνωσης τόσο εντός, όσο και σε σχέση με το εξωτερικό κοινό και την κοινωνία 
γενικότερα.   
Προστατεύει το κύρος και την εικόνα του Ελληνικού Οδηγισμού και μεριμνά ώστε να 
μην πλήττεται σε καμία περίπτωση από πιθανές απερίσκεπτες πράξεις μελών. 
 


