ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΟΜΑΔΑΣ _____________
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΥΠΕΡΦΑΓΩΝ
Ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης

ΑΡΘΡΟ I – ΟΝΟΜΑ
Το όνομα αυτού του Σώματος Υπηρεσίας θα είναι Διαομάδα ____________________ γνωστό και
ως _______________________ (αν υπάρχουν αρχικά).
ΑΡΘΡΟ ΙΙ - ΣΚΟΠΟΣ
O πρωταρχικός σκοπός της Διαομάδας ____________ είναι να μεταφέρει το μήνυμα της
ανάρρωσης σ’ αυτούς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του να τρώνε ψυχαναγκαστικά,
ενθαρρύνοντας/προωθώντας την εφαρμογή των Δώδεκα Βημάτων και των Δώδεκα Παραδόσεων
των ΑΥ, καθοδηγούμενη από τις Δώδεκα Έννοιες της Υπηρεσίας των ΑΥ και να υπηρετεί και να
εκπροσωπεί μέλη, ομάδες και/ή διαομάδες.
Α) ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
1. Παραδεχτήκαμε ότι ήμασταν ανίσχυροι απέναντι στο φαγητό - ότι δεν μπορούσαμε να
διαχειριστούμε τις ζωές μας.
2. Καταλήξαμε να πιστέψουμε ότι μια δύναμη μεγαλύτερη από μας μπορούσε να μας
επαναφέρει στη λογική.
3. Αποφασίσαμε να στρέψουμε τη θέλησή μας και τις ζωές μας στη φροντίδα του Θεού, όπως
Τον αντιλαμβανόμασταν.
4. Κάναμε μια διερευνητική και άφοβη ηθική απογραφή του εαυτού μας.
5. Παραδεχτήκαμε στο Θεό, στον εαυτό μας και σε έναν άλλο άνθρωπο την ακριβή φύση των
σφαλμάτων μας.
6. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να αφήσουμε το Θεό να απομακρύνει όλα αυτά τα ελαττώματα
του χαρακτήρα μας.
7. Ταπεινά Του ζητήσαμε να απομακρύνει τις ατέλειές μας.
8. Κάναμε έναν κατάλογο όλων των ανθρώπων που είχαμε βλάψει και γίναμε πρόθυμοι να
κάνουμε επανορθώσεις σε όλους.
9. Κάναμε άμεσες επανορθώσεις σε όσους ανθρώπους ήταν δυνατόν, εκτός από τις περιπτώσεις
που αυτό θα έκανε ζημιά σε αυτούς ή σε άλλους.
10. Συνεχίσαμε να κάνουμε την προσωπική μας απογραφή και όταν σφάλλαμε το
παραδεχόμασταν αμέσως.
11. Ζητήσαμε μέσω προσευχής και διαλογισμού να βελτιώσουμε τη συνειδητή επαφή μας με το
Θεό, όπως Τον αντιλαμβανόμασταν, προσευχόμενοι μόνο να μας γνωρίσει το θέλημά Του για
μας και να μας δώσει τη δύναμη να το εκπληρώσουμε.
12. Έχοντας μια πνευματική αφύπνιση, ως το αποτέλεσμα αυτών των Βημάτων, προσπαθήσαμε
να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε ψυχαναγκαστικούς υπερφάγους και να εφαρμόζουμε
αυτές τις αρχές σε όλες μας τις υποθέσεις.
Β) ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
1. Το κοινό καλό όλων μας πρέπει να προηγείται· η προσωπική ανάρρωση εξαρτάται από την
ενότητα των ΑΥ.
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2. Για τον σκοπό της ομάδας μας δεν υπάρχει παρά μία απόλυτη εξουσία, ένας στοργικός Θεός,
όπως ενδέχεται να εκφράζεται στη συνείδηση της ομάδας μας. Οι αρχηγοί μας δεν είναι παρά
έμπιστοι υπηρέτες· δεν κυβερνούν.
3. Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος των ΑΥ είναι η επιθυμία να σταματήσει να
τρώει ψυχαναγκαστικά.
4. Κάθε ομάδα πρέπει να είναι αυτόνομη, εκτός από ζητήματα που επηρεάζουν άλλες ομάδες ή
τους ΑΥ ως σύνολο.
5. Κάθε ομάδα έχει έναν μοναδικό πρωταρχικό σκοπό: να μεταφέρει το μήνυμά της στον
ψυχαναγκαστικό υπερφάγο που ακόμη υποφέρει.
6. Μια ομάδα ΑΥ δεν πρέπει ποτέ να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί ή να δανείζει το όνομά της
σε οποιοδήποτε συναφή φορέα ή ξένη επιχείρηση, ώστε προβλήματα χρηματικά, ιδιοκτησίας
και γοήτρου να μας αποσπούν από τον πρωταρχικό μας σκοπό.
7. Κάθε ομάδα ΑΥ πρέπει να είναι εντελώς οικονομικά ανεξάρτητη και να μη δέχεται ξένες
συνεισφορές.
8. Οι Ανώνυμοι Υπερφάγοι πρέπει να παραμένουν πάντα μη-επαγγελματίες, αλλά τα κέντρα
υπηρεσίας μας μπορούν να προσλαμβάνουν ειδικευμένους εργαζόμενους.
9. Οι ΑΥ, ως έχουν, δεν πρέπει να είναι οργανωμένοι· αλλά μπορούμε να δημιουργούμε
συμβούλια υπηρεσίας ή επιτροπές άμεσα υπεύθυνες σε εκείνους που υπηρετούν.
10. Οι ΑΥ δεν έχουν γνώμη για εξωτερικά ζητήματα• συνεπώς το όνομα των ΑΥ δεν πρέπει ποτέ
να αναμειγνύεται σε δημόσιες διαμάχες.
11. Η πολιτική μας στις δημόσιες σχέσεις βασίζεται περισσότερο στην έλξη παρά στη προώθηση·
χρειάζεται να κρατάμε πάντοτε την προσωπική μας ανωνυμία, στον τύπο, το ραδιόφωνο, την
τηλεόραση, τον κινηματογράφο και στα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνία
12. Η Ανωνυμία είναι το πνευματικό θεμέλιο όλων αυτών των Παραδόσεων υπενθυμίζοντάς μας
πάντα να βάζουμε τις αρχές πριν από τις προσωπικότητες.
Γ) ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.
Η θεμελιώδης ευθύνη και εξουσία για τις παγκόσμιες υπηρεσίες των ΑΥ βρίσκεται στη
συλλογική συνείδηση ολόκληρης της Αδελφότητας.
2.
Οι ομάδες των ΑΥ έχουν εξουσιοδοτήσει τη Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας
Υπηρεσίας για την ενεργή διατήρηση των παγκόσμιων υπηρεσιών μας, έτσι, η Συνδιάσκεψη
Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας είναι η φωνή, η αρχή και η λειτουργική συνείδηση
του συνόλου των ΑΥ.
3.
Το δικαίωμα της απόφασης, όταν βασίζεται στην εμπιστοσύνη, καθιστά δυνατή την
αποτελεσματική ηγεσία.
4.
Το δικαίωμα της συμμετοχής εξασφαλίζει ισότητα ευκαιριών για όλους στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
5.
Τα άτομα έχουν το δικαίωμα σε προσφυγή και αίτηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γνώμες
και τα ατομικά τους παράπονα θα μελετηθούν προσεκτικά.
6.
Η Συνδιάσκεψη Εργασίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας έχει εμπιστευθεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο την πρωταρχική ευθύνη της διεύθυνσης των Ανώνυμων Υπερφάγων.
7.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμα δικαιώματα και ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί από
το καταστατικό των ΑΥ, Παράρτημα Α’ τα δικαιώματα και οι ευθύνες ανατίθενται στην
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Εργασίας από την Παράδοση και από το καταστατικό των ΑΥ,
Παράρτημα Β.
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8.
9.
10.
11.

12.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στην Εκτελεστική του Επιτροπή την ευθύνη της
διοίκησης του Γραφείου της Παγκόσμιας Υπηρεσίας.
Οι ικανοί, έμπιστοι υπηρέτες, μαζί με τις αξιόπιστες και κατάλληλες μεθόδους επιλογής
τους είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα υπηρεσίας.
Η ευθύνη της υπηρεσίας εξισορροπείται από την προσεκτικά καθορισμένη αρμοδιότητα της
υπηρεσίας, συνεπώς αποφεύγεται η άσκοπη προσπάθεια.
Η διοίκηση των έμπιστων διαχειριστών του Γραφείου της Παγκόσμιας Υπηρεσίας θα πρέπει
πάντοτε να ενισχύεται από τη βοήθεια των καλύτερων μόνιμων επιτροπών, διοικητικού
προσωπικού και συμβούλων.
Το πνευματικό υπόβαθρο για την υπηρεσία στους ΑΥ εξασφαλίζει ότι:
(α) καμία επιτροπή ή σώμα εξουσίας στους ΑΥ δεν θα αποτελέσει ποτέ θώκο επικίνδυνου
πλουτισμού ή εξουσίας
(β) επαρκείς λειτουργικοί πόροι, συν ένα πλούσιο αποθεματικό, θα είναι η συνετή
οικονομική αρχή των ΑΥ.
(γ) κανένα μέλος των ΑΥ δεν θα καταλάβει ποτέ θέση απόλυτης εξουσίας.
(δ) όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά από συζήτηση, ψηφοφορία και,
όποτε αυτό είναι δυνατό, με επαρκή ομοφωνία.
(ε) καμία πράξη υπηρεσίας δεν θα είναι ποτέ προσωπικά τιμωρητική ή θα υποκινήσει
δημόσια διαμάχη
(ζ) καμία επιτροπή ή συμβούλιο υπηρεσίας των ΑΥ δεν θα ασκεί διακυβέρνηση, και κάθε
ένας πάντα θα παραμένει δημοκρατικός στον τρόπο σκέψης και δράσης.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ - ΜΕΛΗ
Τμήμα 1 - Σύνθεση
Μέλη της Διαομάδας, με δικαίωμα λόγου και ψήφου, είναι τα εξής:
(α) τα Στελέχη σε Υπηρεσία.
(β) οι Εκπρόσωποι των Ομάδων στη Διαομάδα, που είναι _____ μέλη από κάθε ομάδα.
(γ) ο Εκπρόσωπος της Περιφέρειας.
(δ) ο Απεσταλμένος στη ΣΕΠΥ.
(ε) οι Πρόεδροι των Επιτροπών (Σημείωση: ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής θα έχει μόνο μία
ψήφο κι ας υπηρετεί ως Εκπρόσωπος κάποιας Ομάδας).
Τμήμα 2 - Προϋποθέσεις
A) Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μίας Ομάδας σε μία Διαομάδα: μια φυσική Διομάδα
αποτελείται κυρίως από φυσικές Ομάδες εντός της περιοχής της ή ομάδες εντός της
γεωγραφικής της εγγύτητας. Μια εικονική Διαομάδα αποτελείται κυρίως από εικονικές
Ομάδες. Με άδεια, μια φυσική Ομάδα μπορεί να συνδεθεί με μια Εικονική Διαομάδα και μια
εικονική Ομάδα μπορεί να συνδεθεί με μια φυσική Διαομάδα.
Κάθε Διαομάδα έχει την αυτονομία να καθορίσει ποιες Ομάδες μπορούν να συνδεθούν μαζί της.
Αυτή η απόφαση πρέπει να καθοδηγείται πάντα από τις Παραδόσεις και τις Έννοιες της
Υπηρεσίας των ΑΥ.
(Β) Η Διαομάδα επικυρώνει τον ορισμό της Ομάδας από τους Overeaters Anonymous, Inc.
Bylaws, Τμήμα Β, Άρθρο V, Τμήμα 1), όπως περιγράφεται παρακάτω, αλλά κι όπως μπορεί να
τροποποιηθεί από μια μελλοντική Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας.
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(Γ) Τα παρακάτω σημεία ορίζουν μία Ομάδα ΑΥ:
1. Ως Ομάδα ΑΥ, τ’ άτομα συναντώνται για να εφαρμόζουν τα 12 Βήματα και τις 12
Παραδόσεις καθοδηγούμενοι από τις 12 Έννοιες της Υπηρεσίας των ΑΥ.
2. Όλοι όσοι έχουν την επιθυμία να σταματήσουν να τρώνε ψυχαναγκαστικά είναι ευπρόσδεκτοι
σε μια Ομάδα ΑΥ.
3. Δεν απαιτείται από κανένα μέλος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να παραμείνει μέλος
μιας Ομάδας ΑΥ ή για να μπορεί ν’ ακούγεται (δηλαδή να μοιράζεται στις συναντήσεις).
4. Ως Ομάδα δε συνδέονται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τους Ανώνυμους Υπερφάγους.
5. Η Ομάδα έχει συνδεθεί με τους ΑΥ με την εγγραφή της στους καταλόγους ΑΥ που τηρούνται
στο Γραφείο Παγκόσμιας Υπηρεσίας των Ανώνυμων Υπερφάγων.
Τμήμα 3 – Εκπρόσωποι στη Διαομάδα
A) Οι Εκπρόσωποι στη Διαομάδα θα επιλέγονται από τη συνείδηση της ομάδας της Ομάδας που
εκπροσωπούν.
B) Η υποχρέωση του εκάστοτε Εκπρόσωπου είναι να εκπροσωπούν την Ομάδα τους στις
συναντήσεις της Διαομάδα και να υπηρετούν ως σύνδεσμοι επικοινωνίας ανάμεσα στη
Διαομάδα και την Ομάδα που εκπροσωπούν.
ΑΡΘΡΟ IV– ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΟΜΑΔΑΣ
A) Το συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη: [βάζουμε τους τίτλους των θέσεων
υπηρεσίας] (πχ. πρόεδρος, αναπληρωτής προέδρου, γραμματέας, ταμίας κτλ.)
B) Το Συμβούλιο Υπηρεσίας της Διαομαδας μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνει κι άλλες θέσεις
υπηρεσίας όπως Απεσταλμένο στη ΣΕΠΥ, Προέδρους Επιτροπών ή Εκπρόσωπο στην
Περιφέρεια.
Γ) Τις συναντήσεις θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος
κωλύεται τις συναντήσεις θα τις προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Στην περίπτωση που κωλύεται
και ο αναπληρωτής του Προέδρου, τη συνάντηση θα ξεκινά ο γραμματέας και θα γίνεται
ψηφοφορία για εκλογή προσωρινού προέδρου.
Τμήμα 2 – Υποψηφιότητες για το Συμβούλιο Υπηρεσίας
Οι υποψηφιότητες για το Συμβούλιο Υπηρεσίας μπορεί να τεθούν την ώρα των αρχαιρεσιών.
Μπορεί να συσταθεί επιτροπή για τις υποψηφιότητες μετά από πρόταση του Συμβουλίου
Υπηρεσίας της Διαομάδας.
Τμήμα 3 –Προϋποθέσεις για εκλογή στο Συμβούλιο Υπηρεσίας της Διαομάδας
Τα μέλη που θέλουν να εκλεγούν στο Συμβούλιο Υπηρεσίας της Διαομάδας πρέπει να έχουν τις
εξής προϋποθέσεις:
1. Να δουλεύουν τα Δώδεκα Βήματα, τις Δώδεκα Παραδόσεις και τις Δώδεκα Έννοιες της
Υπηρεσίας των ΑΥ, στο μέγιστο των ικανοτήτων τους
2. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον [ορίζουμε το χρόνο] τρέχουσας συνεχόμενης αποχής
(κάθε άτομο είναι ο μοναδικός κριτής για την αποχή του/της)
Για τη θέση υποψηφιότητας προς εκλογή ως Εκπρόσωπος 9ης Περιφέρειας ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί τις εκάστοτε προϋποθέσεις που προβλέπει για την
υπηρεσία αυτή ο ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός της 9ης Περιφέρειας, που είναι έξι (6)
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μήνες τρέχουσας αποχής και τουλάχιστον ένας (1) χρόνος υπηρεσίας σε επίπεδο πάνω
από Ομάδα.
Για τη θέση υποψηφιότητας προς εκλογή ως Απεσταλμένος στη Συνδιάσκεψη Εργασίας
Παγκόσμιας Υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί τις εκάστοτε
προϋποθέσεις που προβλέπει για την υπηρεσία αυτή ο Εσωτερικός Κανονισμός των ΑΥ
παγκοσμίως (Κανονισμός των OA Inc Μέρος Β, Άρθρο Χ, παράγραφος 3C1) που είναι
ένας (1) χρόνος τρέχουσας αποχής και τουλάχιστον δύο (2) χρόνια υπηρεσίας σε
επίπεδο πάνω από Ομάδα.
3. Να είναι τακτικά μέλη μιας συνδεδεμένης Ομάδας.
Τμήμα 4 – Εκλογή Μελών Συμβούλιου Υπηρεσίας της Διαομάδας
1. Οι υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν ως και την ώρα των αρχαιρεσιών.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως. Για να εκλεγεί, ένας υποψήφιος
πρέπει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.
3. Η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια.
Τμήμα 5 – Θητεία
1. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Υπηρεσίας της Διαομάδας είναι __________
[ορίζουμε χρόνια/μήνες] και ξεκινά από ________ .
2. Τα μέλη του Συμβουλίου Υπηρεσίας δεν μπορούν να υπηρετήσουν περισσότερο από
[ορίζουμε τον χρόνο] διαδοχικούς χρόνους στην ίδια θέση υπηρεσίας. Κάποιο μέλος μπορεί
να υπηρετήσει ξανά μετά από διάλειμμα τουλάχιστον _________ [ορίζουμε τον χρόνο].
3. Αφού ένα μέλος εκλεγεί στο Συμβούλιο Υπηρεσίας δεν μπορεί συνεχίσει να υπηρετεί ως
Εκπρόσωπος Ομάδας στη Διαομάδα.
Τμήμα 6 – Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Υπηρεσίας της Διαομάδας
1. Υπηρετεί ως θεματοφύλακας των Δώδεκα Βημάτων, των Δώδεκα Παραδόσεων και των
Δώδεκα Εννοιών της Υπηρεσίας, με σεβασμό στη λειτουργία της Διαομάδας.
2. Κάθε μέλος εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης υπηρεσίας τους σύμφωνα με τις πολιτικές και
τις διαδικασίες της Διαομάδας.
3. Υπηρετεί ως θεματοφύλακας των κονδυλίων της Διαομάδας, συμμετέχοντας στον ετήσιο
οικονομικό έλεγχο.
4. Παρέχει δυνατότητες για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μεταξύ των ομάδων που
αποτελούν τη Διαομάδα.
Τμήμα 8 – Κενές Θέσεις και Παραιτήσεις
1. Αν ένα μέλους του συμβουλίου απουσιάζει από τις συναντήσεις της Διαομάδας περισσότερες
από ___________ [ορίζουμε την περίοδο] μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του με
πλειοψηφική ψήφο που γίνεται γραπτώς είτε σε μια τακτική συνάντηση είτε σε μια συνάντηση
που ορίζεται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
2. Κάθε μέλος του συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ανά πάσα στιγμή με σχετική έγγραφη
δήλωση του προς τον πρόεδρο της Διαομάδας.
Κάθε μέλος του συμβουλίου μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του για σοβαρό λόγο μετά
από ψηφοφορία που γίνεται είτε σε τακτική συνάντηση είτε σε μια συνάντηση που ορίζεται
ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, με πλειοψηφία _________ [ορίζουμε αριθμό ψήφων] (πχ 2/3, ¾)
των μελών.
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Τμήμα 9 – Κάλυψη κενών θέσεων υπηρεσίας
1. Οι κενές θέσεις καλύπτονται με πλειοψηφική ψήφο κατά την επόμενη συνεδρίαση της
Διαομάδας ή σε ειδική συνάντηση που συγκαλείται από τον πρόεδρο αμέσως μετά την
δημιουργία της κενής θέσης. Τα μέλη που εκλέγονται καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις και
υπηρετούν για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας της θέσης.
2. Το μέλος που θα καλύψει οποιαδήποτε κενή θέση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο IV, τμήμα 4.

ΑΡΘΡΟ V – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τμήμα 1 – Τακτικές Συναντήσεις
Η Διαομάδα θα συναντιέται κάθε _________ [ορίζουμε χρόνο] σε ώρα και στον χώρο που
ορίζονται από την πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου.
Τμήμα 2 – Ετήσιες Συναντήσεις
Η ετήσια συνάντηση θα πραγματοποιείται τον μήνα __________ [ορίζουμε τον μήνα] για την
εκλογή των μελών του Συμβουλίου Υπηρεσίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε ένα μήνα και μια ημέρα που θα είναι τουλάχιστον 70 ημέρες πριν τη
διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας έτσι ώστε να έχετε χρόνο να
εκλέξετε τον Απεσταλμένο στη
Τμήμα 3 – Ειδικές Συναντήσεις
Μια ειδική συνάντηση μπορεί να συγκληθεί ανά πάσα στιγμή με πλειοψηφική απόφαση του
Συμβουλίου Υπηρεσίας ή με απαρτία των μελών της Διαομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα
παρέχεται επαρκής χρόνος για να ειδοποιηθούν τα μέλη.
Τμήμα 4 – Εικονική Συνάντηση
Τα μέλη της Διαομάδας μπορούν να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικές συναντήσεις, αρκεί όλα τα
μέλη που συμμετέχουν σε μια τέτοια συνάντηση να μπορούν να ακούσουν ο ένας το άλλον και να
έχουν τρόπο να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία. Το υλικό που παρουσιάζεται κατά τη
διάρκεια αυτής της συνάντησης πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους όσους συμμετέχουν. Η
συμμετοχή των μελών της Διαομάδας σε μια τέτοια συνάντηση αποτελεί αυτοπρόσωπη παρουσία
Τμήμα 5 – Μέθοδος ειδοποίησης
Η Διαομάδα θα ειδοποιεί το κάθε μέλος τουλάχιστον _____ ημέρες [προτείνονται 7] πριν τη
συνάντηση.
Τμήμα 6 – Απαρτία
Η απαρτία για τους σκοπούς της ψηφοφορίας είναι τουλάχιστον [προσδιορίστε τον αριθμό] μέλη
του Συμβουλίου Υπηρεσίας και ________ [προσδιορίστε τον αριθμό] μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Τμήμα 7 – Διαδικασία Συνάντησης
Θα διαβάζονται τα Δώδεκα Βήματα, οι Δώδεκα Παραδόσεις και οι Δώδεκα Έννοιες της
Υπηρεσίας κατά την έναρξη κάθε συνάντησης.
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ΑΡΘΡΟ VΙ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Συμβούλιο Υπηρεσίας μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες για την
ευημερία και τη λειτουργία της Διαομάδας. Κάθε Επιτροπή είναι υπεύθυνη έναντι του Συμβουλίου
Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ VΙΙ – ΣΥΝΕΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Ο ταμίας της Διαομάδας θα διατηρεί ένα συνετό αποθεματικό για _________ μήνες [μήνες
εξόδων] για την κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα δωρίζονται
στα Σώματα Υπηρεσίας των ΑΥ όπως καθορίζονται από τη Διαομάδα.
ΑΡΘΡΟ VΙΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αυτός ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με ψήφο των δύο
τρίτων των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου σε μια οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη
συνάντηση της Διομάδας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να στέλνονται γραπτώς σε κάθε
μέλος της Διαομάδας τουλάχιστον [προτείνεται 30] ημέρες πριν την ψηφοφορία. Τροποποιήσεις
των Δώδεκα Βημάτων, των Δώδεκα Παραδόσεων και των Δώδεκα Εννοιών της Υπηρεσίας των
ΑΥ μπορούν να γίνουν μόνο βάση του Κανονισμού των ΑΥ (OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article
XIV, Section 1).
ΑΡΘΡΟ ΙΧ – ΔΙΑΛΥΣΗ
Τμήμα 1 - Διαγραφή
Για να διαγραφεί ένα Σώμα Υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλει γραπτή γνωστοποίηση στο Γραφείο
Παγκόσμιας Υπηρεσίας και στον Πρόεδρο και τον Επίτροπο της Περιφέρειας στην οποία ανήκει.
Τμήμα 2 – Εκταμίευση Υπολοίπων Κεφαλαίων
Όταν αυτή η Διομάδα σταματήσει να λειτουργεί κι όλα τα χρέη του έχουν καταβληθεί, όλα τα
εναπομένοντα κονδύλια θα διανεμηθούν σε άλλα Σώματα Υπηρεσίας των ΑΥ ή στο ΓΠΥ,
σύμφωνα με την 6η Παράδοση.
Κανένα μέρος των χρημάτων του Σώματος Υπηρεσίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς
όφελος ή να διανεμηθεί στα μέλη του, στους διαχειριστές, στα στελέχη σε υπηρεσία ή σε άλλους
ιδιώτες.
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