
 

 
ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΈΝΝΟΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ SLAA* 
SLAA (Ανώνυμοι Εθισμένοι στο Σεξ και στον Έρωτα) 

 
1. Η θεμελιώδης ευθύνη και εξουσία για τις παγκόσμιες υπηρεσίες των SLAA βρίσκονται πάντα στη συλλογική 

συνείδηση ολόκληρης της Αδελφότητας μας. 

2. Η ομάδα εκπροσώπων στην Ετήσια Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας είναι η φωνή και η 

συνείδηση του συνόλου των SLAA. 

3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ηγεσία, κάθε στοιχείο των SLAA – το Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο, 

το προσωπικό και οι επιτροπές – όλοι διαθέτουν το «Δικαίωμα Απόφασης». 

4. Διατηρείται το «δικαίωμα συμμετοχής» επιτρέποντας στα μέλη την ευκαιρία να ψηφίσουν μέχρι το επίπεδο στο 

οποίο είναι αξιόπιστοι υπηρέτες. 

5. Επικρατεί το «δικαίωμα προσέλκυσης» ώστε να ακούγεται η γνώμη της μειοψηφίας και να λαμβάνονται 

προσεκτικά υπόψη τα προσωπικά παράπονα. 

6. Το Συνέδριο αναγνωρίζει ότι η κύρια πρωτοβουλία και η ενεργός ευθύνη στα περισσότερα ζητήματα 

παγκόσμιας υπηρεσίας πρέπει να ασκούνται από εντολοδόχους του Συνεδρίου που ενεργούν ως Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

7. Το Καταστατικό και οι Κανονισμοί της Αδελφότητας  είναι νομικά όργανα, που εξουσιοδοτούν τους 

εντολοδόχους να διαχειρίζονται και να διεξάγουν υποθέσεις παγκόσμιας υπηρεσίας. Αν και οι Συστάσεις της 

Διάσκεψης είναι ένα νομικό έγγραφο, στηρίζεται επίσης στην παράδοση και τη δύναμη των SLAA για την τελική 

αποτελεσματικότητα τους. 

8. Οι εντολοδόχοι είναι οι κύριοι σχεδιαστές και διαχειριστές της συνολικής πολιτικής και των οικονομικών. Έχουν 

την γενική εποπτεία των ενσωματωμένων και συνεχώς ενεργών υπηρεσιών και την αρμοδιότητα να 

προσλαμβάνουν προσωπικό. 

9. Οι καλοί ηγέτες υπηρεσιών, μαζί με σωστές και κατάλληλες μεθόδους επιλογής τους, είναι σε όλα τα επίπεδα 

απαραίτητοι για τη μελλοντική μας λειτουργία και ασφάλεια. Η πρωταρχική παγκόσμια ηγετική υπηρεσία πρέπει να 

αναλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

10. Κάθε ευθύνη υπηρεσίας συνδυάζεται με την αρχή ισότητας - η αρμοδιότητα αυτής της αρχής καθορίζεται 

πάντοτε είτε από την παράδοση, από την απόφαση, από τη συγκεκριμένη περιγραφή της εργασίας ή από τα 

αντίστοιχα καταστατικά και κανονισμούς. 

11. Οι εντολοδόχοι χρειάζονται τις καλύτερες δυνατές επιτροπές, προσωπικό και συμβούλους. Η σύνθεση, τα 

προσόντα, οι διαδικασίες, τα συστήματα εναλλαγής υπηρεσιών και τα δικαιώματα και τα καθήκοντα είναι πάντα 

θέματα που χρήζουν σοβαρού ενδιαφέροντος. 

12. Το Συνέδριο τηρεί το πνεύμα της παράδοσης των SLAA, εξασφαλίζοντας ότι 
α. καμία επιτροπή δεν θα γίνει ποτέ θέση επικίνδυνου πλουτισμού ή εξουσίας. 
β. επαρκείς λειτουργικοί πόροι, συν ένα πλούσιο αποθεματικό, θα είναι η συνετή οικονομική αρχή τους. 
γ. κανένα μέλος δεν θα τοποθετηθεί ποτέ σε θέση απόλυτης εξουσίας.  
δ. όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά από συζήτηση, ψηφοφορία και, όποτε είναι δυνατόν, 
με ομοφωνία. 
ε. καμία πράξη υπηρεσίας δεν θα γίνει ποτέ προσωπικά τιμωρητέα ή αιτία υποκίνησης δημόσιας 
αντιπαράθεσης. 
ζ. καμία επιτροπή ή σώμα υπηρεσίας δεν θα ασκήσει ποτέ διακυβέρνηση και κάθε όργανο της Αδελφότητας 
οφείλει να παραμένει πάντα δημοκρατικό σε σκέψη και δράση. 
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Για περισσότερες πληροφορίες στα Ελληνικά,  παρακαλώ επικοινωνείστε με το  https://slaafws.org/greek/  

https://slaafws.org/greek/

