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1η Τακτική Γενική Συνέλευση
8 Μαρτίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

1. Η μέγιστη συμμετοχή των μελών του Σωματείου στα συλλογικά όργανα είναι απαραίτητη 
για την ευρύτατη δυνατή πλειοψηφία επί των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 

2. Στόχος των μελών πρέπει να είναι το ξεπέρασμα των προδιαγραφών στη λειτουργία των 
Σχολών που ορίζει η πολιτεία.

3. Η ευγενής άμιλλα και όχι ο αθέμιτος ανταγωνισμός προάγει το έργο των σχολών μας. 
Αποφεύγουμε την οποιουδήποτε είδους διαφημιστική καμπάνια κοντά σε σχολές 
συναδέλφων. Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό.

4. Η εποικοδομητική κριτική θεωρείται απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που προάγει τις 
αρχές του διαλόγου και της Δημοκρατίας και όταν γίνεται εντός των αρμοδίων οργάνων.

5. Τα μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε., ως διαμορφωτές όχι μόνο του σώματος αλλά και της προσωπικότητας 
των παιδιών, πρέπει να διαθέτουν τόσο τα ουσιαστικά όσο και τα τυπικά προσόντα 
διδασκαλίας.

6. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των δασκάλων χορού είναι καθήκον όλων των 
μελών του σωματείου. Αυτονόητο είναι ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους 
εργαζόμενους δασκάλους στις εν λόγω σχολές.

7. Αναφερόμαστε πάντα στην πηγή όταν κάνουμε χρήση ή προβάλλουμε κάτι που δεν είναι 
δικό μας.

8. Το οικονομικό κέρδος και μόνο που μπορεί να προέρχεται  είτε από την εκπαίδευση είτε 
από κάθε άλλη δραστηριότητα, σε σχέση με το αντικείμενο στις σχολές μας δεν θα πρέπει 
να γίνεται αυτοσκοπός.

9. Την ευθύνη της χάραξης στρατηγικής, καθώς και των θέσεων του σωματείου την έχει 
αποκλειστικά το Δ.Σ., υλοποιώντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Κανένα άλλο 
μέλος, με οποιαδήποτε ιδιότητα δεν μπορεί να εκφράζει δημόσια άλλες απόψεις, ιδιαίτερα 
όταν αυτές είναι αντίθετες με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

10. Η μη τήρηση από οποιοδήποτε μέλος των παραπάνω κανόνων δεοντολογίας του σωματείου 
μας, που ψήφισε η Γενική Συνέλευση της 23ης Απριλίου 2000 και επικαιροποιείται σήμερα, 
σημαίνει την παύση του ως μέλος του σωματείου, μετά φυσικά από απόφαση του Δ.Σ. και 
της Γ.Συνελεύσεως, όπως ορίζει το άρθρο 12 του καταστατικού μας.
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