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Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

Η  Λίστα  Ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  για  την  Κοινωνική  Ανθρωπολογία  με  τίτλο
Ανθρωπολογικές  Ενημερώσεις  [AnthroUpdatesGr] αποτελεί  μια  λίστα  επικοινωνίας
ατόμων που ενδιαφέρονται για ενημέρωση και συζήτηση ζητημάτων που στρέφονται
γύρω από τις κοινωνικές επιστήμες, την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, την
εθνολογία,  τις  πολιτισμικές  σπουδές,  τις  σπουδές  φύλου  και  άλλων  συγγενών
γνωστικών  αντικειμένων.  Λειτουργεί  υπό την  αιγίδα  και  την  ευθύνη του  Συλλόγου
Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας  (ΣΚΑΕ) και τη διαχειρίζεται η εκάστοτε ομάδα
επικοινωνίας του συλλόγου. 

Σκοπός της Λίστας είναι η συζήτηση επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων
που σχετίζονται με τις ως άνω επιστήμες, η ενημέρωση για ακαδημαϊκές δράσεις και
εκδηλώσεις  και  η  δημοσιοποίηση  προκηρύξεων  δημόσιων  εκδηλώσεων,
επαγγελματικών  και  ακαδημαϊκών  θέσεων,  και  ευκαιριών  χρηματοδότησης  που
αφορούν ανθρωπολόγους,  και άλλους και άλλες κοινωνικούς/κες επιστήμονες.

Η εγγραφή στη Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την Κοινωνική Ανθρωπολογία
δεν προϋποθέτει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων
Ελλάδας  (ΣΚΑΕ),  ούτε  υποκαθιστά  κατά  κανένα  τρόπο  τις  προβλεπόμενες  από  το
καταστατικό του διαδικασίες.
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Όροι Συμμετοχής

Στη Λίστα  Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας για  την  Κοινωνική Ανθρωπολογία  μπορεί  να
εγγραφεί  οποιοσδήποτε  και  οποιαδήποτε  ενδιαφέρεται  για  τη  θεματολογία  της
ακολουθώντας  τη  διαδικασία του  πάροχου  της  υπηρεσίας  την  οποία  θα  βρει  στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://lists.diskuti.gr/listinfo/anthroassociation

Με την εγγραφή στη λίστα ο/η ενδιαφερόμενος/η δεσμεύεται αφενός για την αποδοχή
και την τήρηση του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και, αφετέρου, συγκατατίθεται στο
να λαμβάνει μηνύματα από τη λίστα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (GDPR - 4624/2019).

Η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων από τρίτα άτομα (μη-μέλη) στη Λίστα Ηλεκτρονικής
Επικοινωνίας για την Κοινωνική Ανθρωπολογία δεν είναι δυνατή.

Η απεγγραφή οποιουδήποτε μέλους από τη Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την
Κοινωνική Ανθρωπολογία πραγματοποιείται είτε από τα ίδια τα μέλη από τη σελίδα των
ρυθμίσεων  [https://lists.diskuti.gr/listinfo/anthroassociation], είτε  με  αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στους διαχειριστές και στις διαχειρίστριες της λίστας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: editorial-team@anthroassociation.g  r     

Ο  ΣΚΑΕ ή το  diskuti.gr δεν διατηρεί προσωπικά στοιχεία των μελών της λίστας πέρα
από αυτά που φαίνονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (πχ. όνομα και διεύθυνση
ηλ. Ταχυδρ.) αλλά και το όνομα που έχει κάθε μέλος δηλώσει.

*  Η επιλογή να φιλοξενηθεί η Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την Κοινωνική
Ανθρωπολογία στο diskuti.gr, τον πάροχο της δωρεάν υπηρεσίας λιστών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, βασίστηκε σε δύο παράγοντες.  Πρώτον, το ότι  χρησιμοποιεί  ελεύθερο
λογισμικό  και  υπηρεσίες  που  σέβονται  την  ιδιωτικότητα  των  χρηστών  μέσω  του
LibreOps [https://libreops.cc/about/]  και,  δεύτερον,  ότι  είναι  ένας  πάροχος  ο  οποίος
διατηρεί το ελάχιστο δυνατό όγκο μετα-δεδομένων της επικοινωνίας των μελών του,
δηλαδή μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε  περίπτωση  που  ένα  απεσταλμένο  μήνυμα  παραβιάζει  τον  παρόντα  κώδικα
δεοντολογίας,  αρμόδια  για  την  επισήμανση,  αλλά  και  τυχόν  μέτρα  που  πρέπει  να
ληφθούν  είναι  η  ομάδα  διαχείρισης.  Τα  μέτρα,  αναλόγως  της  σοβαρότητας  του
μηνύματος, μπορούν να είναι:
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 Ιδιωτική σύσταση στο μέλος για ορθή χρήση του μέσου και σεβασμό του κώδικα
δεοντολογίας.

 Δημόσια σύσταση στο μέλος για ορθή χρήση του μέσου και σεβασμό του κώδικα
δεοντολογίας.

 Υπαγωγή  στο  καθεστώς  επιστασίας  (moderation)  των  ηλεκτρονικών
μηνυμάτων  του  μέλους  προς  τη  λίστα  πριν  την  αποστολή  τους,  για  εύλογο
χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών.

 Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους της λίστας (δε λαμβάνει ούτε
αποστέλλει μηνύματα) για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των δώδεκα μηνών.

 Οριστική διαγραφή του μέλους από τη λίστα.

Τα  μέλη  της  Λίστας  μπορούν  να  ενημερώνουν  την  ομάδα  διαχείρισης  με  μήνυμα
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  editorial-
team@anthroassociation.  gr   για οποιοδήποτε θέμα. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι/ες να
συμμορφώνονται σε τυχόν τεχνικές παρατηρήσεις, οδηγίες και υποδείξεις της ομάδας
διαχείρισης,  κατά  τρόπο  ώστε  να  καθίσταται  λειτουργική,  εύχρηστη  και
αποτελεσματική η λειτουργία της λίστας.

Η ομάδα διαχείρισης εφόσον της το ζητήσουν ενδιαφερόμενες Γενικές Συνελεύσεις ή
Γραμματείες  Πανεπιστημιακών Τμημάτων,  Οργανωτικές Ομάδες Συνεδρίων,  Ομάδες
Έργου  ερευνητικών  προγραμμάτων,  ομάδες  της  Κοινωνίας  των  Πολιτών  ή  και
μεμονωμένα μέλη της θα παρέχει τεχνικές διευκρινίσεις για την ορθή αποστολή υλικού
στη Λίστα.

Ο Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ) και η ομάδα διαχείρισης της
Λίστας  Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την Κοινωνική Ανθρωπολογία δεν φέρει κατά
κανένα τρόπο ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της
λίστας  ή  τα  πνευματικά  δικαιώματα  διακινούμενου  υλικού  ή  για  τυχόν  προώθηση
ιδιωτικών  επικοινωνιών  στη  λίστα. Στο  βαθμό  που  κάποιο  μήνυμα  αντιβαίνει  την
ελληνική νομοθεσία ή τον παρόν κώδικα δεοντολογίας,  αντιμετωπίζεται  με τους ως
άνω αναφερθέντες τρόπους.

Δεν τίθεται περιορισμός στις γλώσσες των μηνυμάτων που θα διακινούνται. Ωστόσο, η
διαχειριστική  ομάδα  έχει  την  υποχρέωση  να  απαντά  σε  μηνύματα  που  της
απευθύνονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Για  την  αποφυγή  διάδοσης  ιών  μέσω  μηνυμάτων  που  διακινούνται  στη  Λίστα
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας για τη Κοινωνική Ανθρωπολογία το μέγιστο μέγεθος των
αποστελλόμενων μηνυμάτων είναι περιορισμένο. 
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Κώδικας Δεοντολογίας

Η  θεματολογία  της  Λίστας  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  για  την  Κοινωνική
Ανθρωπολογία  αφορά  στις  κοινωνικές  επιστήμες  και  ειδικότερα  τη  κοινωνική  και
πολιτισμική  ανθρωπολογία,  την  εθνολογία,  τις  πολιτισμικές  σπουδές,  τις  σπουδές
φύλου και άλλων συγγενών γνωστικών αντικειμένων. Ειδικότερα, τα μηνύματα πρέπει
να  περιορίζονται  σε  θέματα  επαγγελματικών  και  επιστημονικών  ζητημάτων  που
σχετίζονται με τις ως άνω επιστήμες, στην ενημέρωση για ακαδημαϊκές δράσεις και
εκδηλώσεις, τη δημοσιοποίηση προκηρύξεων δημόσιων εκδηλώσεων, επαγγελματικών
και  ακαδημαϊκών  θέσεων,  και  ευκαιριών  χρηματοδότησης  που  αφορούν
ανθρωπολόγους ή και άλλους κοινωνικούς/κές επιστήμονες. 

Μηνύματα  τα  οποία  προωθούνται  από  άλλες  λίστες  θα  πρέπει  να  εμπίπτουν  στη
θεματολογία  της  Λίστας  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  για  την  Κοινωνική
Ανθρωπολογία.  Δεν  πρέπει  να  προωθούνται  ηλεκτρονικά  μηνύματα  ή  σειρά
ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  που  έχουν  κατατεθεί  σε  άλλες  λίστες  ή  συλλογική
επικοινωνία χωρίς την έγκριση των συνομιλητών και συνομιλητριών.

Η Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την Κοινωνική Ανθρωπολογία δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται  για  κανενός  είδους  εμπορική  χρήση.  Απαγορεύεται  η  διακίνηση  ή
προώθηση  εμπορικών  newsletter,  ενημερώσεων  για  εκπτώσεις  ή  προσφορές
προϊόντων ή αγγελιών παροχής υπηρεσιών. Επιτρέπεται η κοινοποίηση δελτίων τύπου
και  ανακοινώσεων  που  αφορούν  στην  κυκλοφορία  βιβλίων,  περιοδικών  ή  άλλων
πολυμεσικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Προτείνεται στα μέλη να στέλνουν τα μηνύματα στη Λίστα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
για την Κοινωνική Ανθρωπολογία ενυπόγραφα, από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο νομικού προσώπου που τα αποστέλλει. 

Τα  μηνύματα  που  στέλνονται  στη  Λίστα  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  για  την
Κοινωνική Ανθρωπολογία οφείλουν να είναι ευπρεπή και να σέβονται τις δημοκρατικές
αρχές  της  κοινωνικής  και  πολιτισμικής  ανθρωπολογίας  και  την  κριτική  της  στάση
έναντι  οποιασδήποτε  μορφής  κοινωνικών  και  πολιτισμικών  διακρίσεων.  Δεν  είναι
αποδεκτή  οποιαδήποτε  μορφή  εθνικιστικού,  ρατσιστικού,  ξενοφοβικού,  σεξιστικού,
ομοφοβικού, τρανσοφοβικού, μισαναπηρικού λόγου, καθώς και οποιαδήποτε κακόπιστη
κριτική, ή μηνύματα προσωπικών επιθέσεων και χαρακτηρισμών.

Η  Λίστα  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  για  την  Κοινωνική  Ανθρωπολογία  δεν
υποκαθιστά  κατά  κανένα  τρόπο  τα  συλλογικά  όργανα  του  Συλλόγου  Κοινωνικών
Ανθρωπολόγων  Ελλάδας  (ΣΚΑΕ) ή  οποιουδήποτε  πανεπιστημιακού  Τμήματος  ή
Πανεπιστημίου  ή  οποιουδήποτε  φορέα,  ούτε  δύναται  να  επιλύει  συναφή  με  τη
λειτουργία τους ζητήματα ή να φιλοξενεί αντεγκλήσεις μελών τους.
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Θα πρέπει  να  αποφεύγεται  η  αποστολή  ανεπιθύμητης  αλληλογραφίας  (spam  ή  junk
mail)  ακόμη  και  ως  αντικείμενο  κριτικής,  η  χρήση  κεφαλαίων  γραμμάτων,  που
ερμηνεύονται  ως  υψωμένος  τόνος  φωνής,  καθώς  και  οποιοδήποτε  στοιχείο
προσωπικής επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας,  social media profiles), το
οποίο τα μέλη δεν επιθυμούν να είναι γνωστό σε τρίτους.

Η  Λίστα  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  για  την  Κοινωνική  Ανθρωπολογία  δε  θα  σας
ζητήσει  ποτέ  καμία  οικονομική  συναλλαγή,  ούτε  τραπεζικό  λογαριασμό,  καθώς  και
κανένα  στοιχείο  επιβεβαίωσης  κωδικού  πέρα  από  αυτά  που  χρειάζονται  για  τη
διαδικασία εγγραφής στο diskuti.gr.

--

* Προσοχή: Μετά την εγγραφή ενός νέου μέλους στη Λίστα και ανάλογα με τον πάροχο
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  που  χρησιμοποιεί,  ενδέχεται  τα  μηνύματα  να  φτάνουν
στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας  (spam/junk).  Παρακαλούνται  όλα  τα  νέα
μέλη  να  το  προσέξουν  και  να  δηλώσουν  στον  πάροχό  τους  την  πηγή
anthroassociation@diskuti.gr ως  ασφαλή  [not  spam],  έτσι  ώστε  να  λαμβάνουν  τα
μηνύματα από την Λίστα σωστά, στο φάκελο «εισερχόμενα/inbox». 
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