KATAΣTATIKO
ΤΗΣ ENΩΣΗΣ ΣYNTAKTΩN ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΘEΣΣAΛIAΣ - ΣTEPEAΣ EΛΛAΔOΣ – EYBOIAΣ
(Έτος ιδρύσεως 1932)
Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
α) Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ”, με έδρα την πόλη του Βόλου και λειτουργεί με
βάση το παρόν Καταστατικό.
β) Η Ένωση συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) με ομόφωνη απόφαση της
γενικής συνέλευσης των μελών της, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 1994,
αποδέχεται τις καταστατικές διατάξεις της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και εκλέγει
αντιπροσώπους για τα συνέδριά της.
γ) Η Ένωση μπορεί να γίνει μέλος ευρύτερων ομοειδών
επαγγελματικών οργανώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
Βασικοί σκοποί της Ένωσης είναι:
α) Η συνένωση σε ενιαία επαγγελματική οργάνωση, όλων των
συντακτών που προσφέρουν με σύμβαση εξαρτημένη εργασία σε
ημερήσιες εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς που
λειτουργούν με επίσημη κρατική άδεια ή οργανωμένα γραφεία
ανταποκρίσεων εφημερίδων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών καθώς και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων υπό τις προϋποθέσεις
νόμιμης λειτουργίας τους, στην περιοχή Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και
Εύβοιας και η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών,
οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των
μελών της. Μέλη της Ένωσης δύνανται να εγγράφονται όσοι παρέχουν
δημοσιογραφικό έργο υπό την προϋπόθεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.
β) Η διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής ότι η πληροφορία είναι
κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας καθώς και η
προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών στην πληροφόρηση σε
συνθήκες ελευθερίας δημοκρατίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
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γ) Η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, όταν απειλείται ή
περιορίζεται από θεσμικά και εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας και από το
συγκεντρωτικό έλεγχο στα Μ.Μ.Ε.
δ) Η θεσμική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου
και της επιτέλεσης του έργου του με την αυστηρή τήρηση των κανόνων
δεοντολογίας και το σεβασμό στα συνταγματικά δικαιώματα των
πολιτών.
ε) Η αλληλεγγύη και συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις του
εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και με άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. και γενικότερα των
εργαζομένων.
στ) Η συμβολή της Ένωσης Συντακτών και όλων των
επαγγελματιών δημοσιογράφων στη μελέτη και προβολή θεμάτων που
αφορούν τον Τύπο, τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και διασφάλιση της
ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ
Τους σκοπούς τους η ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ επιδιώκει με:
α) Την εγγραφή όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων της
περιοχής ευθύνης της Ένωσης στη δύναμή της (τηρουμένων των
προϋποθέσεων που τίθενται από το παρόν Καταστατικό) και τη
διατήρηση της επαγγελματικής ιδιότητας των μελών της, την οποία
οφείλει να ελέγχει συστηματικά.
β) Την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Συντακτών ή σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις του
εσωτερικού και του εξωτερικού του χώρου του Τύπου και των άλλων
Μ.Μ.Ε. για την από κοινού ανάπτυξη δραστηριότητας, με σκοπό την
προβολή και επίλυση αιτημάτων του κλάδου, καθώς και την προστασία
του λειτουργήματος.
γ) Την ανάπτυξη μεταξύ των μελών επαγγελματικής συνείδησης και
συναδελφικής αλληλεγγύης.
δ) Τη μελέτη των ειδικών προβλημάτων του κλάδου και την
προβολή τους στις αρμόδιες αρχές και τις εργοδοτικές οργανώσεις για τη
βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας.
ε) Τη διαπραγμάτευση, υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών και υπουργικών αποφάσεων, των
ειδικών προστατευτικών του επαγγέλματος διατάξεων και γενικότερα
την εφαρμογή και τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τη
λήψη των νομίμων μέτρων για την αποτροπή τυχόν καταστρατηγήσεων.
στ) Την οργάνωση κλαδικών ή πανελλαδικών αγωνιστικών
κινητοποιήσεων και τη συνεργασία με την ΠΟΕΣΥ, τις άλλες
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δημοσιογραφικές Ενώσεις και τα σωματεία των εργαζομένων στο χώρο
των ΜΜΕ.
ζ) Την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας, στα φυσικά της μέλη και
όλους τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, στις περιπτώσεις που αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
η) Την ανάπτυξη ανάμεσα στα φυσικά της μέλη και όλους τους
επαγγελματίες δημοσιογράφους της χώρας πνεύματος αλληλεγγύης.
θ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση και συντήρηση
βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, αναγνωστηρίων, αρχείων, συνεταιρισμών,
παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων, έκδοση εντύπων, καθώς και για την
οργάνωση
συνεδρίων,
συμποσίων
και
άλλων
εκδηλώσεων
επιμορφωτικού, επαγγελματικού, και συνδικαλιστικού χαρακτήρα, αλλά
και όλων των ειδών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για
τα μέλη της και τις οικογένειές τους.
ι) Την ενίσχυση του Επικουρικού Ταμείου Αρωγής Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας για
την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του.
ια) Την ηθική, οικονομική και δικαστική συμπαράσταση στα μέλη
της Ένωσης, που βλάπτονται από τη μη τυχόν εφαρμογή από τους
εργοδότες των κειμένων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. Το ΔΣ θα
αποφασίζει κατά περίπτωση για τον τρόπο και το είδος αυτής της
συμπαράστασης, αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών και των οικονομικών
δυνατοτήτων της Ένωσης.
ιβ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την απασχόληση ανέργων
μελών.
ιγ) Τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης σε συμβούλια και
επιτροπές οργανισμών και σωματείων κοινωνικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα.
ιδ) Την παροχή τακτικών ή εκτάκτων οικονομικών βοηθημάτων στα
μέλη για την απόκτηση μέσων πνευματικής – επαγγελματικής
επιμόρφωσης. Η λεπτομερής κατάρτιση των προγραμμάτων
επιμόρφωσης, που θα έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους, θα γίνεται από
το Δ.Σ. στην αρχή κάθε χρόνου και θα εγκρίνονται από την γενική
συνέλευση των μελών πριν την υλοποίησή τους.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Πόροι για την πραγματοποίηση των σκοπών τη Ένωσης είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των δοκίμων μελών ή επανεγγραφής, το
ύψος του οποίου ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και καταβάλλεται πριν από
την εγγραφή στο μητρώο των μελών της Ένωσης.
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β) Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών και δοκίμων μελών, το ύψος
της οποίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Η
συνδρομή αυτή μπορεί να αυξάνεται με κατά πλειοψηφία απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, εισπράττεται δε από τον Ταμία της Ένωσης.
γ) Τα δικαιώματα της Ένωσης από τους νομοθετημένους πόρους
υπέρ αυτής, του αγγελιοσήμου όλων των κρατικών και ιδιωτικών
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και του Τύπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
εκάστοτε διατάξεις.
δ) Οι δωρεές, κληροδοσίες και χορηγίες μελών ή τρίτων φυσικών ή
νομικών προσώπων προς την Ένωση.
ε) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της Ένωσης.
στ) Κάθε άλλο έκτακτο έσοδο, εφόσον δεν αντίκειται στο Νόμο.
Άρθρο 5
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΡΩΝ
Η είσπραξη των πόρων της Ένωσης γίνεται πάντοτε με την έκδοση
διπλότυπης απόδειξης που την υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Η
πληρωμή των εξόδων γίνεται με εντολές που τις υπογράφουν ο Πρόεδρος,
ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.
Μικροδαπάνες για έξοδα λειτουργίας της Ένωσης μέχρι ποσού 700 ευρώ
εγκρίνονται εκ των υστέρων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Καμιά δαπάνη δεν γίνεται αν δεν προβλέπεται από τον
προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό πρέπει να υπάρχει πάντοτε
πρόβλεψη κεφαλαίου απρόβλεπτων εξόδων από το οποίο θα
πληρώνονται οι μη προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό έκτακτες
δαπάνες. Όλα τα έσοδα και έξοδα καταχωρίζονται από τον Ταμία στο
βιβλίο Ταμείου, που ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή οποτεδήποτε
αυτή κρίνει σκόπιμο και υποχρεωτικά κάθε τρίμηνο. Το διαχειριστικό έτος
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Το αργότερο
μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους το Δ.Σ.
είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει γενική συνέλευση για έγκριση του
απολογισμού του λήξαντος έτους και του προϋπολογισμού του νέου.
Άρθρο 6
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
1.- Μέλη της Ένωσης γίνονται αδιάκριτα από φύλο:
α) Οι συντάκτες που παρέχουν συνεχή και έμμισθη εξαρτημένη
εργασία σε ημερήσια εφημερίδα και νομίμως λειτουργούντα ραδιοφωνικό
ή τηλεοπτικό σταθμό ή οργανωμένα γραφεία ανταποκρίσεων εφημερίδων
και
ραδιοφωνικών
και
τηλεοπτικών
σταθμών
καθώς
και
ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
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ευθύνης της Ένωσης, με μισθό ίσο προς το κατώτατο όριο των
συλλογικών συμβάσεων της Ένωσης ή τουλάχιστον ίσο με το κατώτερο
όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΠ ΜΜΕ). Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
αλλοδαποί νομίμως διαμένοντες και εργαζόμενοι στην Ελλάδα, έχουν όλα
τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και δεν έχουν καταδικαστεί για
αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Τα μέλη
διακρίνονται σε δόκιμα και τακτικά.
β) Συντάκτες νοούνται όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη
συγκέντρωση και τη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης, δηλαδή οι
διευθυντές συντάξεως, αρχισυντάκτες, συντάκτες ύλης – γραφείου,
αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι, διαφόρων τομέων, διορθωτές.
Απασχολούνται σε ημερήσιες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς
σταθμούς (που λειτουργούν με επίσημη κρατική άδεια) και ενημερωτικές
ιστοσελίδες, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Ενώσεως, τηρουμένων
πάντοτε των προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
παράγραφο 1 εδάφιο α του παρόντος άρθρου.
γ) Η συντακτική εργασία και επάρκεια των υποψηφίων μελών
ελέγχεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Οι εγγραφόμενοι ως δόκιμα ή
τακτικά μέλη, απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής, ν’ ασχοληθούν
αποκλειστικά με μουσικές παραγωγές ή άλλα καθήκοντα αντίθετα προς
την ιδιότητα του συντάκτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1
εδάφιο β του παρόντος άρθρου.
δ) Κάθε νέος συντάκτης μόλις προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης
εργασίας σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή
ενημερωτική ιστοσελίδα εγγράφεται έπειτα από αίτησή του σε κατάλογο
μαθητευομένων που τηρεί η γραμματεία της Ένωσης. Όταν περάσουν δύο
ή τρία χρόνια σύμφωνα με την παράγραφο 2α ο μαθητευόμενος
εγγράφεται σε κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών.
2. Για την εγγραφή συντάκτη ως δοκίμου μέλους της Ένωσης, εκτός
από τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαιτούνται και οι εξής:
α) Να έχει ο πτυχιούχος ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής διετή, ο
πτυχιούχος κάθε άλλης ανωτάτης και ανωτέρας σχολής καθώς και ο
κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης τριετή τουλάχιστον συνεχή και έμμισθη υπηρεσία συντάκτη
και να αμείβεται με μισθό ίσο τουλάχιστον με το κατώτερο όριο
ασφαλιστικής κάλυψης από το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, σε ημερήσια εφημερίδα που
εκδίδεται στην περιοχή Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας ή
ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ειδησεογραφική ιστοσελίδα της
ίδιας περιοχής.
β) Οι διακοπές απασχόλησης λόγω ασθενείας, στράτευσης, λοχείας,
απεργίας και χρόνου επιδοτήσεων ανεργίας δεν διακόπτουν τον
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υπολογιζόμενο χρόνο προϋπηρεσίας, εφ’ όσον αμέσως μετά τη λήξη της
διακοπής βεβαιώνεται η απασχόληση. Ο προ και μετά τη διακοπή χρόνος
καθορίζεται για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας.
γ) Ο μισθός του να είναι ίσος προς το κατώτατο όριο της εκάστοτε
συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τα μέλη της Ένωσης ή ίσος
τουλάχιστον με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το οικείο
ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΠ -ΜΜΕ).
δ) Να είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής ή
πτυχίου άλλης πανεπιστημιακής σχολής ή τουλάχιστον κάτοχος
απολυτηρίου Λυκείου ή ισοτίμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
ε) Να είναι ασφαλισμένος στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και να έχει καταβάλει
εισφορές δύο (2) ετών αν είναι πτυχιούχος ανώτατης δημοσιογραφικής
σχολής και τριών (3) ετών σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται
στη παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου.
στ) Να έχει ηλικία 21-40 ετών.
ζ) Να έχει επιδείξει ήθος ανάλογο με την αποστολή του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος και συναδελφική αλληλεγγύη, ιδιαίτερα
σε περιόδους αγωνιστικών εκδηλώσεων, για την πραγματοποίηση των
σκοπών της Ένωσης.
η) Δόκιμα μέλη μετατάσσονται σε τακτικά με τη συμπλήρωση
τουλάχιστο διετίας από την εγγραφή τους ως δοκίμων.
3. Δεν εγγράφονται ως δόκιμα μέλη της Ένωσης όσοι έχουν με
ιδιοκτήτες εφημερίδων, Ρ/Τ σταθμών και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων
συγγένεια αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ' αγχιστείας μέχρι έκτου
βαθμού ή είναι συνεκδότες και μέτοχοι. Δεν εγγράφονται ως μέλη της
Ένωσης όσοι με οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωσαν αλληλεγγύη προς τους
ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε. που με ενέργειες ή πράξεις τους βλάπτουν τα νόμιμα
συμφέροντα των μελών της Ένωσης και όλων των εργαζομένων στα
Μ.Μ.Ε. ή χρησιμοποιήθηκαν ως απεργοσπάστες στις περιπτώσεις
απεργιακού αγώνα, έπειτα από απόφαση της Ένωσης ή της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ακόμα και αν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις για την εγγραφή τους.
4.- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν και μέλη
άλλων Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων, τα οποία
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος
Καταστατικού. Για την εγγραφή τους ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
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α) Για την εγγραφή ως δόκιμου μέλους ή τη μετάταξη δοκίμου στα
τακτικά, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στα
τέλη Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε έτους στο Δ.Σ. της
Ένωσης. Η αίτηση για την εγγραφή δοκίμου μέλους πρέπει να
συνοδεύεται και από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εργοδότου για το χρόνο απασχόλησης και το ύψος των
αποδοχών.
2. Αποδεικτικό σπουδών.
3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο ασφαλιστικών καρτελών, για το χρόνο ασφάλισης και το
ύψος των αποδοχών.
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή του δόκιμου μέλους
ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που έχει.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
6. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
δελτίου ταυτότητος.
β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το
Διοικητικό Συμβούλιο και εντός δέκα (10) ημερών, γνωστοποιεί στα μέλη
της Ένωσης τον πίνακα των υποψηφίων και ζητά να εκφρασθούν εντός
15θημέρου εγγράφως οι τυχόν τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τους για την
εγγραφή υποψηφίου ή υποψηφίων ή τη μετάταξη δοκίμων σε τακτικά.
γ) Για την εγγραφή μελών ή τη μετάταξη δοκίμων σε τακτικά μέλη
είναι απαραίτητη και η εισήγηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, όπως
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο γ. Βεβαιώσεις για το ύψος
των αποδοχών και την ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να υποβάλλονται
και με την αίτηση μετάταξης των δοκίμων μελών για ένταξη στα τακτικά.
δ) Το Δ.Σ. της Ένωσης, ελέγχοντας την ακρίβεια των αποδεικτικών
στοιχείων και εκτιμώντας με ελεύθερη κρίση το ήθος του υποψηφίου, την
επαγγελματική του ικανότητα, την ευσυνειδησία και τη συμπεριφορά του
γενικά απέναντι στους συναδέλφους του, καλεί αυτόν σε συνέντευξη πριν
αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του. Το Δ.Σ. της
Ένωσης αποφασίζει για την εγγραφή ή μη, μέσα σε 30 μέρες από το τέλος
του μήνα που υποβλήθηκε η αίτηση.
ε) Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή ή μη νέου μέλους,
χωρεί μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης προσφυγή
του ενδιαφερομένου ή τακτικού μέλους στο Μικτό Συμβούλιο που
συνέρχεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση της
προσφυγής και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
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Τα τακτικά μέλη της Ένωσης, εφόσον εκπλήρωσαν τις
καταστατικές υποχρεώσεις τους, δικαιούνται:
α) Δελτίου ταυτότητος της Ένωσης, με όλες τις νομοθετημένες με
βάση αυτό διευκολύνσεις.
β) Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου για
την εκλογή διοίκησης, πειθαρχικών συμβουλίων, εφορευτικής επιτροπής
και ελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων της Ένωσης για την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών ή ευρύτερων επαγγελματικών
οργανώσεων του χώρου του Τύπου και των άλλων Μ.Μ.Ε., για τη σύναψη
συλλογικής σύμβασης, για την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού
απολογισμού του Δ.Σ. και του προϋπολογισμού κ.λπ.
γ) Να ελέγχουν τη διοίκηση και τα άλλα όργανα της Ένωσης στις
γενικές συνελεύσεις.
δ) Να ζητούν την έκτακτη σύγκληση γενικής συνέλευσης για
συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, εφόσον συμπληρώνεται το
απαιτούμενο ποσοστό του αριθμού τακτικών μελών της Ένωσης.
Τα δόκιμα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις της Ένωσης χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Δικαιούνται όμως δελτίου ταυτότητας.
Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη, τακτικά και δόκιμα, έχουν υποχρέωση:
α) Να καταβάλουν τις μηνιαίες συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές
στην Ένωση, εφόσον καθορίζονται νόμιμα από το Δ.Σ. της Ένωσης.
β) Να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης και να
βοηθούν στην επίτευξη των σκοπών της.
γ) Να δείχνουν συναδελφική συμπεριφορά στα μέλη της διοίκησης
και τα άλλα μέλη της Ένωσης.
δ) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των συλλογικών
συμβάσεων που καταρτίζει η Ένωση και τις αποφάσεις του Δ.Σ., της
γενικής συνέλευσης και των πειθαρχικών συμβουλίων και να μετέχουν
ενεργώς σε κάθε απεργιακή ή άλλη κινητοποίηση του κλάδου.
ε) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από
τρίτους και να καταγγέλλουν στο Δ.Σ. κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος
των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.
στ) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.
ζ) Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής
ηθικής και δεοντολογίας.
η) Να μη μετέχουν σε εκδηλώσεις αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της
Ένωσης και να μην προκαλούν ανάμιξή της σε οποιαδήποτε πολιτική,
κομματική, πολιτειακή ή συνδικαλιστική διαμάχη.
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θ) Οι διευθυντές συντάξεως των εφημερίδων, οι προϊστάμενοι Ρ/Τ
σταθμών, μέλη της Ένωσης, καθώς και οι εργασιακοί αντιπρόσωποι, μέλη
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν αυτό
για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας που
καλύπτουν και αφορά ειδικότερα προσλήψεις και απολύσεις συντακτών,
μεταβολές στους όρους εργασίας και σε άλλα εργασιακά θέματα.
Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα.
Άρθρο 10
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ
1. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν:
α) Η παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την
άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
β) Η παραβίαση των διατάξεων του Καταστατικού.
γ) Η παραβίαση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του
Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η αντισυναδελφική συμπεριφορά.
Οι ποινές που προβλέπονται για τα προαναφερθέντα πειθαρχικά
παραπτώματα και επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Προσωρινή διαγραφή.
γ) Οριστική διαγραφή από το Μητρώο της Ένωσης.
2. Η επιβολή ποινής προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το
μητρώο της Ένωσης έχει ως συνέπεια διαγραφή ίσου χρόνου και από τον
χρόνο ασφάλισης στο Επικουρικό Ταμείο της Ένωσης του μέλους που
διαγράφεται.
Άρθρο 11
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διαγράφεται από το μητρώο των μελών της Ένωσης:
α) Κάθε μέλος που έγινε μερικά ή ολικά ιδιοκτήτης εφημερίδας ή
άλλου ΜΜΕ ενημερωτικού χαρακτήρα το οποίο απασχολεί προσωπικό
ή μετέχει στην επιχείρηση με οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο
τρόπο. Εξαιρούνται και παραμένουν μέλη, όσοι ιδρύουν συνεργατική
εταιρία με αποκλειστικούς και μόνον μετόχους μέλη της Ένωσης, για
την έκδοση εφημερίδας ή λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού
σταθμού, ή ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδέχονται και τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
β) Κάθε μέλος που έγινε μέλος άλλου επαγγελματικού ή συνδικαλιστικού
σωματείου σχετικού ή ασχέτου με το δημοσιογραφικό επάγγελμα ή
έπαυσε να εργάζεται ως μισθωτός συντάκτης.
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γ) Κάθε μέλος που ασκεί κύριο βιοποριστικό επάγγελμα ξένο προς
τη δημοσιογραφία.
δ) Κάθε μέλος που έπαυσε επί ένα (1) χρόνο να ασκεί κατά κύριο
λόγο το επάγγελμα του μισθωτού συντάκτη ή έπαυσε να εργάζεται ως
μισθωτός συντάκτης επί τέσσερα (4) χρόνια λόγω ανεργίας.
ε) Κάθε μέλος που άλλαξε μόνιμα τόπο διαμονής και εργάζεται εκτός
περιοχής Ένωσης ή έγινε μέλος άλλης αδελφής Ένωσης Συντακτών.
Επανεγγράφεται στο δυναμικό της Ένωσης όταν επανέλθει στον τόπο
που αυτή καλύπτει.
στ) Κάθε μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3)
συνεχείς γενικές συνελεύσεις. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται ποινή
προσωρινής διαγραφής τουλάχιστον για ένα χρόνο – με απόφαση που
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο – και
οριστικής διαγραφής σε περίπτωση υποτροπής.
ζ) Κάθε μέλος που καταδικάζεται τελεσίδικα για ατιμωτικά ποινικά
αδικήματα. Τα δια του Τύπου τελούμενα αδικήματα, θα κρίνονται κατά
περίπτωση.
η) Κάθε μέλος δόκιμο ή τακτικό που έχει ή αποκτά συγγένεια
αίματος τρίτου βαθμού ή εξ΄ αγχιστείας μέχρι έκτου βαθμού με ιδιοκτήτες
εφημερίδων, Ρ/Τ σταθμών και άλλων ειδησεογραφικών μέσων.
θ) Μέλη που είναι εκδότες εφημερίδων, εντύπων ή ιδιοκτήτες Ρ/Τ
σταθμών καθώς και ενημερωτικών ιστοσελίδων ή κατέχουν ποσοστά
συνιδιοκτησίας σε ΜΜΕ ή είναι συγγενείς ιδιοκτητών-μετόχων ΜΜΕ και
εκδοτών συγγένεια αίματος τρίτου βαθμού ή εξ΄ αγχιστείας μέχρι έκτου
βαθμού.
ι) Μέλη που είναι ετεροεπαγγελματίες όπως διαφημιστές,
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επικοινωνίας κλπ.
ια) Μέλη που είναι υπάλληλοι στο Δημόσιο ή στους ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ
ή σε ΔΕΚΟ ή ασφαλίζονται σε ταμεία άσχετα με το δημοσιογραφικό
επάγγελμα.
ιβ) Μέλη που παραμένουν στην ανεργία για διάστημα μεγαλύτερο
των τεσσάρων (4) ετών. Η ιδιότητα του μέλους θα αναστέλλεται μέχρι να
επανενταχθούν στο επάγγελμα.
ιγ) Μέλη που χρησιμοποιούνται ως απεργοσπαστικός μηχανισμός.
ιδ) Μέλη που έγιναν μέλη άλλων επαγγελματικών σωματείων.
ιε) Μέλη που δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους για πάνω από
δύο (2) χρόνια.
κ) Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει την διαγραφή μέλους για τους
λόγους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι σε πρώτο βαθμό το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ.
κατά πλειοψηφία υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται τουλάχιστον τα
πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ
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Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για διαγραφή μέλους χωρεί προσφυγή
σε πρώτο βαθμό στο Μικτό Συμβούλιο. Η προσφυγή πρέπει να γίνει μέσα
σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση της απόφασης.
Κατά της απόφασης του Μικτού Συμβουλίου χωρεί προσφυγή στη
Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση της
απόφασης.
Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1.- Η Ένωση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που
εκλέγεται για διετή θητεία από την γενική συνέλευση των μελών, ειδικά
για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη, με μυστική και με ψηφοδέλτια
ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών, που έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και που εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις στην Ένωση. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και
αναπληρωματικά μέλη της διοίκησης που αντικαθιστούν κατά σειρά
επιτυχίας τα, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπίπτοντα ή αποχωρούντα τακτικά
μέλη. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη που είναι
ταμιακώς εντάξει. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών της διοίκησης
πρέπει να διενεργούνται μέσα στο πρώτο 15θήμερο του Φεβρουαρίου
κάθε δεύτερο χρόνο, η θητεία δε αυτών αρχίζει από 15 Φεβρουαρίου και
λήγει στις 14 Φεβρουαρίου του δεύτερου από την εκλογή τους έτους. Στην
περίπτωση που βραδύνει η εκλογή της νέας διοίκησης, η παλιά οφείλει να
διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Ένωσης που δεν επιδέχονται
αναβολή, μέχρι την εκλογή ή τον διορισμό νέας διοίκησης. Κάθε άλλη
πράξη ή ενέργεια αυτής, μετά τη λήξη της θητείας της, είναι άκυρη.
2.- Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να εκλέγονται στις θέσεις του
Πρόεδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, στο
Δ.Σ. μέχρι τρεις συνεχόμενες θητείες. Μέλος της Ένωσης που εκλέχτηκε
στις ως άνω θέσεις τρεις συνεχόμενες θητείες μπορεί να επανεκλεγεί στο
Δ.Σ. όχι όμως στις θέσεις του Πρόεδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού
Γραμματέα και του Ταμία. Αφού παρέλθει η συγκεκριμένη θητεία ως
μέλος, μπορεί να επανεκλεγεί σε θέση του προεδρείου.
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Τα εκλεγμένα μέλη της διοίκησης συνέρχονται με πρόσκληση και
υπό την προεδρία του μέλους που πήρε τις περισσότερους ψήφους, μέσα
σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους με
μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το
γεν. γραμματέα, τον ταμία και τον έφορο.
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Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση με
παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Για την εκλογή των υποψηφίων για
κάθε αξίωμα του Δ.Σ. απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου
των μελών του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικά η
προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου
του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η συνεδρίαση διακόπτεται για την
επόμενη ημέρα, οπότε στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν εκλέγονται
για τα αξιώματα του Δ.Σ. αυτοί που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους.
Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., προκειμένου να
συγκροτηθεί σε σώμα, δεν υπάρξει η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο
απαρτία, για τις επόμενες συνεδριάσεις που θα γίνουν για την
συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις τους στην περίπτωση
αυτή παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Άρθρο 14
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
α) Συνιστάται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο – Εργασιακοί Αντιπρόσωποι.
Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο μετέχουν:
1.- Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.
2. Ένας εκπρόσωπος από κάθε ΜΜΕ της περιοχής της Ένωσης στο
οποίο απασχολούνται πέντε μέλη της Ένωσης και άνω. Τον εκπρόσωπο
αυτόν εκλέγουν τα μέλη της Ένωσης και το συντακτικό προσωπικό, που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο ΜΜΕ
3. Ένας εκπρόσωπος από κάθε πόλη της περιοχής της Ένωσης,
όταν στα ΜΜΕ της πόλης αυτής απασχολούν λιγότερα από πέντε
μέλη της Ένωσης το καθένα.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία σε μία πόλη υπάρχει ΜΜΕ στο
οποίο απασχολούνται πάνω από πέντε συντάκτες μέλη της Ένωσης, το
οποίο εκλέγει αντιπροσώπους για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, τα
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης που εργάζονται σε άλλα ΜΜΕ της ίδιας πόλης,
τα οποία απασχολούν λιγότερους από πέντε συντάκτες εκλέγουν έναν
αντιπρόσωπο στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται τον ίδιο μήνα, πριν ή μετά απ'
τις αρχαιρεσίες της Ένωσης και για διετή θητεία.
β) Η εκλογή των αντιπροσώπων που συγκροτούν το Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο γίνεται με αρχαιρεσίες κατά πόλη από τριμελή επιτροπή, που
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο - με κατά πλειοψηφία απόφασή του - το
οποίο έχει και την ευθύνη της προκήρυξης των αρχαιρεσιών και του
καθορισμού του τόπου, της ημερομηνίας και της ώρας διενέργειάς τους.
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Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη της
Ένωσης, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις καταστατικές τους υποχρεώσεις.
γ) Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο πρόεδρος της Ένωσης
και εξετάζονται θέματα εγγραφής νέων μελών, μετάταξης δοκίμων σε
τακτικά, ασκήσεως του επαγγέλματος, δεοντολογίας και γενικότερα
προβλήματα του κλάδου. Οι προτάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
δεν είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ.
δ) Οι πόλεις όπου τα έχοντα δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέλη είναι
λιγότερα των πέντε, εκπροσωπούνται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δι'
επιλογής με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα επτά μέλη
του.
Άρθρο 15
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
α) Η συνέλευση των μελών που συγκαλείται το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου του δευτέρου έτους της θητείας του Δ.Σ.,
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που
διενεργεί αρχαιρεσίες. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση
της τάξης κατά την ψηφοφορία, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού,
επί τη βάσει του μητρώου των μελών και αποφαίνεται για κάθε
αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται. Κανένας
υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να μετάσχει στην
Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα
καθήκοντά της από της εκλογής της.
β) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την εκλογή της να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των
Πειθαρχικών Συμβουλίων, των αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες
ενώσεις και λοιπά όργανα.
γ) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καθορίσει με
ανακοίνωσή της ημερομηνία, τόπο και χρονική διάρκεια αρχαιρεσιών και
την ημέρα μέχρι την οποία πρέπει να υποβάλουν εκείνοι που επιθυμούν
και πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητες για το Διοικητικό
Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή κ.λπ.
δ) Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης, της Ελεγκτικής
Επιτροπής κ.λπ. οργάνων πρέπει με ποινή ακυρότητας των αποφάσεων
της συνέλευσης των μελών να παρίσταται ένας Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης
που ορίζεται με αίτηση της διοίκησης του σωματείου, από τον Πρόεδρο
του Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου, ο οποίος και προεδρεύει της
Εφορευτικής Επιτροπής.
13

ε) Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται οι
προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των
υποψηφίων.
στ) Όλοι οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες πρέπει να καταθέσουν
αίτηση υποψηφιότητας.
ζ) Τα ονόματα όλων των υποψηφίων για τη Διοίκηση, την Ελεγκτική
Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ως και των υποψηφίων
αντιπροσώπων για τα υπερκείμενα όργανα, θα αναγράφονται κατά
συνδυασμούς ή στο ίδιο ψηφοδέλτιο, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον του
ενός συνδυασμοί, κατ’ αλφαβητική σειρά. Η εκλογή όλων των οργάνων
διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης, των πειθαρχικών Συμβουλίων και των
αντιπροσώπων για τις ανώτερες οργανώσεις, όταν παίρνουν μέρος στις
αρχαιρεσίες περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, γίνεται πάντοτε με το
σύστημα της απλής αναλογικής. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι έδρες
του οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή οι αντιπρόσωποι για τις
ανώτερες οργανώσεις, μοιράζονται ανάμεσα στους συνδυασμούς ανάλογα
με την εκλογική τους δύναμη. Για να γίνει αυτή η διανομή, διαιρείται το
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του
οργάνου που εκλέγεται ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που
δικαιούται να στείλει η Ένωση στις ανώτερες οργανώσεις. Το πηλίκο
αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός που
πήρε μέρος στις αρχαιρεσίες, παίρνει τόσες έδρες στο όργανο που
εκλέγεται ή τόσους αντιπροσώπους για τις ανώτερες οργανώσεις, όσες
φορές χωράει το, για κάθε περίπτωση, εκλογικό μέτρο στον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που εξασφάλισε.
Οι έδρες που τυχόν έμειναν αδιάθετες, δίνονται στο συνδυασμό ή
τους ξεχωριστούς υποψηφίους με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα.
Αν τα υπόλοιπα αυτά είναι ίσα, γίνεται κλήρωση.
η) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού
διαπιστώσει το αλύμαντο των σφραγίδων της κάλπης, την ανοίγει,
προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και των σταυρών προτίμησης και
ανακηρύσσει εκλεγέντες και αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση
ισοσταυρίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση.
θ) Για τον αριθμό των εκλεγομένων αντιπροσώπων στην
Ομοσπονδία ή άλλα υπερκείμενα όργανα το εκλογικό μέτρο ορίζεται από
το Καταστατικό της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων υπερκειμένων οργάνων.
ι) Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την κύρωση του
αποτελέσματος αυτών, συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή
πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Το
πρακτικό παραδίδεται στον λαβόντα τις περισσότερες ψήφους για τη
διοίκηση, που υποχρεούται να χορηγήσει αντίγραφο αυτού σε κάθε μέλος
της Ένωσης, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή της σχετικής
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αίτησης. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για κάθε ένσταση που
υποβάλλεται, η δε απόφασή της καταχωρίζεται στο πρακτικό. Τόσο κατά
την ψηφοφορία, όσο και κατά τη διαλογή των ψήφων, οι υποψήφιοι
δικαιούνται να παρίστανται με αντιπροσώπους ή αυτοπροσώπως.
Άρθρο 16
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α) Τα μέλη της διοίκησης έχουν την ευθύνη της διοίκησης της
Ένωσης, τον προγραμματισμό της δραστηριότητάς της, τη διαχείριση των
υποθέσεών της και τη διεύθυνση της λειτουργίας της, προς επίτευξη του
σκοπού της, υποχρεούνται δε να συμμορφώνονται προς το καταστατικό,
τους νόμους και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Τα μέλη του Δ.Σ.
είναι ολοκληρωτικά συνυπεύθυνα για κάθε ζημιά ή βλάβη της Ένωσης, η
δε διαφωνία τους καταχωρίζεται στα πρακτικά.
β) Στη διοίκηση δεν μπορούν να συμμετέχουν συγγενείς μέχρι και
του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σε περίπτωση εκλογής
συγγενών μέχρι του βαθμού αυτού, θεωρείται παραιτημένος αυτός που
έλαβε μεταξύ τους λιγότερες ψήφους και αντικαθίσταται από
αναπληρωματικό μέλος.
γ) Όσοι εκλέγονται μέλη της διοίκησης ή μέλη των άλλων οργάνων ή
αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία και άλλα υπερκείμενα όργανα,
θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν την εκλογή και μετέχουν των οργάνων
αυτών, μέχρις ότου λήξει η θητεία τους. Δικαιούνται δε να παραιτηθούν με
έγγραφη δήλωσή τους που κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Ένωσης ή τον
αναπληρωτή του.
δ) Η Διοίκηση υποχρεώνεται να παρέχει πληροφορίες για την
πορεία των υποθέσεων της Ένωσης στη γενική συνέλευση και να
λογοδοτεί συγκαλώντας την γι’ αυτό, μία φορά τουλάχιστον κάθε χρόνο,
το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Επίσης, υποχρεώνεται να συγκαλεί
τη γενική συνέλευση όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 τουλάχιστον των
εν τάξει τακτικών μελών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε
συγκεκριμένα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Τη σύγκλησή της
οφείλει να πραγματοποιήσει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
μετά την υποβολή της αίτησης, αλλιώς οι αιτούντες μπορούν να τη
συγκαλέσουν με εξουσιοδότηση από το Δικαστήριο.
Άρθρο 17
ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ
Τα μέλη της διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των
πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και οι αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία,
είναι μετακλητά και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη γενική
συνέλευση. Η έκφραση μομφής από τη γενική συνέλευση ισοδυναμεί με
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ανάκλησή τους. Οι παραπάνω εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός
τους, αν έχασαν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης για οποιοδήποτε
λόγο ή στερήθηκαν της δικαιοπρακτικής ικανότητας, ή των πολιτικών
δικαιωμάτων.
Άρθρο 18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
α) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) μελών,
από τα οποία απαραίτητα ο πρόεδρος ή κωλυομένου αυτού ο
αντιπρόεδρος, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, σε περίπτωση δε ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του αντικαταστάτη του
αντιπροέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των
τριών (3) κατά σειρά τακτικών συνεδριάσεων αντικαθίσταται οριστικά
από τον κατά σειρά πρώτο αναπληρωματικό. Επίσης, αντικαθίστανται με
αναπληρωματικούς τα μέλη του Δ.Σ. που αποβιώνουν ή κηρύσσονται
έκπτωτα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών, μέσα στο
πρώτο εικοσάμηνο της θητείας του Δ.Σ. και οι προς αναπλήρωση θέσεις
είναι περισσότερες από δύο, συγκαλείται γενική συνέλευση για την
εκλογή νέων μελών για τη συμπλήρωση της διοίκησης.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε
μήνα, έκτακτα δε όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, στην οποία
περιέχονται ο τόπος, ο χρόνος, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Κατά την συνεδρίαση κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία και συζητούνται μετά τη
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον το αποφασίσει
η πλειοψηφία του Δ.Σ. Έκτακτη συνεδρίαση μπορούν να ζητήσουν με
αίτησή τους τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., στην οποία αναγράφουν και τα
θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος
υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Αν δεν
πράξει τούτο, τότε τα μέλη συγκαλούν αυτά τα ίδια το Δ.Σ.
Άρθρο 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε δικαστική ή διοικητική
Αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και έναντι τρίτων. Αυτός
προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού, του μικτού και του
γνωμοδοτικού συμβουλίου, καθώς και των συνελεύσεων των μελών,
συγκαλεί το Διοικητικό, το Μικτό και το Γνωμοδοτικό συμβούλιο σε
συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει μαζί με το γενικό
γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και κάθε
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άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση, τα οποία και υπογράφει και
επιμελείται την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων και
της διοίκησης, καθώς και του καταστατικού. Ο αντιπρόεδρος
αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται γενικά, σε
όλα τα καθήκοντά του και τα δικαιώματά του.
Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο γενικός γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ένωσης, καταρτίζει
μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του
διοικητικού συμβουλίου και εισηγείται τα τακτικά θέματα. Επίσης,
φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών, καθώς και των πρακτικών των
γενικών συνελεύσεων, έχει την αλληλογραφία, κρατάει την σφραγίδα, το
αρχείο, το πρωτόκολλο και το μητρώο και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο
όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνελεύσεων και της διοίκησης.
Όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται ο γενικός γραμματέας, τον
αναπληρώνει ο έφορος.
Άρθρο 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑ
Ο ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, αφού εκδώσει ή λάβει
τα αντίστοιχα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λ.π.). Καμιά πληρωμή
δεν γίνεται χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Αυτός είναι υπεύθυνος για την περιουσία της Ένωσης και δεν
μπορεί να κρατάει στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ. Το
υπόλοιπο ποσό το καταθέτει σε τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
από το οποίο μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο
που έχουν συνυπογράψει ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας. Το ποσό
που μπορεί να κρατάει ο ταμίας στα χέρια του μπορεί να αυξάνεται με
απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τις νέες συνθήκες και τις τρέχουσες
ανάγκες της Ένωσης.
Ο ταμίας, κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν αποφασίζει το διοικητικό
συμβούλιο, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του. Ο
ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για
κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του και υποβάλλει κάθε χρόνο με το
διοικητικό συμβούλιο μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη του οικονομικού
έτους στη συνέλευση των μελών που θα γίνει, τον ισολογισμό του χρόνου
που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επομένου χρόνου, μαζί με την
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Όταν κωλύεται ο ταμίας, τον
αναπληρώνει ο έφορος.
Άρθρο 22
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΟΥ
Ο έφορος επιμελείται της διαφύλαξης των γραφείων και των
περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης, της ομαλής λειτουργίας της
βιβλιοθήκης και των εντευκτηρίων, της οργάνωσης ψυχαγωγικών γενικά
εκδηλώσεων (εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π.), διαλέξεων,
σεμιναρίων και μορφωτικών γενικά εκδηλώσεων, επιτηρεί την ευταξία
στα γραφεία της Ένωσης και των γενικών συνελεύσεων. Επιλέγει, με
σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., επιμελητές εντευκτηρίων σε άλλες πόλεις.
Άρθρο 23
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΑΡΓΙΕΣ
Τα μέλη της διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του μικτού
συμβουλίου και του γνωμοδοτικού συμβουλίου, καθώς και οι εκπρόσωποι
στην Ομοσπονδία ή άλλα υπερκείμενα της Ένωσης όργανα δεν
δικαιούνται καμιάς αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρέχουν, ούτε
μπορούν να παρέχουν με αμοιβή, εξαρτημένη εργασία ή διαφορετικά με
αμοιβή, υπηρεσίες στην Ένωση. Αυτά δικαιούνται μόνο αποζημίωσης για
τυχόν ημεραργίες, γιατί απασχολήθηκαν σε υποθέσεις της Ένωσης, οι
οποίες δεν μπορούν να είναι ανώτερες από τις αποδοχές τους. Επίσης,
δικαιούνται τις δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους για
υποθέσεις της Ένωσης. Τα ποσά της αποζημίωσης ορίζονται με απόφαση
του ΔΣ η οποία λαμβάνεται στην αρχή της θητείας εκάστου ΔΣ.
Άρθρο 24
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου
εκλέγεται επίσης και τριμελής ελεγκτική επιτροπή με τριετή θητεία και με
αναπληρωματικά μέλη. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που πήραν τις
περισσότερες ψήφους. Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι επιλαχόντες
κατά σειρά επιτυχίας.
β) Η ελεγκτική επιτροπή έχει υποχρέωση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο
να ελέγχει την ταμιακή διαχείριση, στο τέλος δε κάθε χρόνου να
συντάσσει έκθεση για όλη τη διαχείριση. Την έκθεση υποβάλλει στη
γενική συνέλευση. Στην περίπτωση που θα διαπιστώσει διαχειριστικές
ανωμαλίες υποχρεώνεται να καλέσει τη γενική συνέλευση για να
αποφασίσει σχετικά. Η πρόσκληση γίνεται απ’ ευθείας από τον πρόεδρο
της Ελεγκτικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται απόφαση της διοίκησης. Η
διοίκηση υποχρεώνεται να θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
τα βιβλία και τα παραστατικά των εσόδων και δαπανών έγγραφα και να
παρέχει κάθε πληροφορία και επεξήγηση.
Άρθρο 25
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται στην Ένωση από τα πειθαρχικά
συμβούλια.
Στην Ένωση συνιστώνται και λειτουργούν δύο πειθαρχικά
συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο. Το Πρωτοβάθμιο
πειθαρχικό συμβούλιο είναι πενταμελές και το Δευτεροβάθμιο επταμελές.
Τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων είναι αιρετά και εκλέγονται
κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της
Ένωσης. Η θητεία τους είναι ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για τα πειθαρχικά συμβούλια υποψήφιοι μπορεί να είναι μέλη της
Ένωσης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετία για το
Πρωτοβάθμιο και επταετία για το Δευτεροβάθμιο ως τακτικά μέλη.
Τα πειθαρχικά συμβούλια στην πρώτη συνεδρίασή τους, που
συγκαλείται με πρωτοβουλία αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους,
εκλέγουν πρόεδρο και γραμματέα, που τηρεί και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό
συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε
μέλη του.
Τα πειθαρχικά συμβούλια αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και με
φανερή ψηφοφορία. Στα πρακτικά και στην απόφαση γράφεται και η
άποψη της μειοψηφίας.
Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων είναι αιτιολογημένες.
Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο πρέπει να εκδώσει την απόφασή
του μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από τότε που παραπέμφθηκε σ’ αυτό η
καταγγελία. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο πρέπει να εκδώσει
την απόφασή του το αργότερο σε δύο μήνες από τότε που ασκήθηκε σ’
αυτό η έφεση.
Κατά των αποφάσεων του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου
είτε είναι απαλλακτική είτε είναι καταδικαστική επιτρέπεται έφεση
ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου εντός προθεσμίας
δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Την έφεση
μπορεί να ασκήσει αυτός που έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή της.
Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο έχει την δυνατότητα να επιβάλει
βαρύτερη ποινή απ’ αυτή που επέβαλε το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό
συμβούλιο.
Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας γίνεται από το Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
επιλαμβάνεται της πειθαρχικής παράβασης είτε αυτεπάγγελτα, μόλις
λάβει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο το πειθαρχικό παράπτωμα του
μέλους ή κατόπιν επίσημης έγγραφης καταγγελίας μέλους της Ένωσης
19

εναντίον άλλου μέλους, απευθυνόμενης στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο. Δυνατότητα παραπομπής στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο μέλους της Ένωσης που διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα έχει
και το Δ.Σ. της Ένωσης.
Κατά την ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου διαδικασία καλείται
υποχρεωτικά ο παραπεμπόμενος για να απολογηθεί, ο οποίος και έχει το
δικαίωμα να εμφανιστεί ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου για να
αναπτύξει τις απόψεις του. Εφ’ όσον έχει κληθεί ο παραπεμπόμενος και
δεν εμφανιστεί, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.
Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, ευθύς ως εκδοθούν και
καθαρογραφούν, μέσα σε διάστημα το αργότερο δεκαπέντε ημερών από
την έκδοσή τους κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της Ένωσης, το οποίο είναι
αρμόδιο για την γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και
την άμεση εκτέλεση αυτής.
Τα πειθαρχικά συμβούλια επιλαμβάνονται των πειθαρχικών
παραπτωμάτων των μελών που προβλέπονται από το καταστατικό και
επιβάλλουν τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ποινές.
Τα πειθαρχικά συμβούλια κρίνουν ελεύθερα σύμφωνα με την δική
τους κρίση, αφού εκτιμήσουν τα στοιχεία της υπόθεσης, τη σοβαρότητα
του παραπτώματος και γενικά την συμπεριφορά του μέλους που
παραπέμπεται.
Η ποινή της οριστικής διαγραφής από τα πειθαρχικά συμβούλια
μπορεί να επιβληθεί μόνο αν το μέλος τιμωρήθηκε πάλι για την πράξη για
την οποία εγκαλείται ή αν μέσα στην τελευταία τριετία τιμωρήθηκε με
προσωρινή διαγραφή.
Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μέσα σε τρία (3) χρόνια
από τότε που έγιναν, εκτός εάν είναι απ’ αυτά που συνεπάγονται οριστική
διαγραφή, τα οποία παραγράφονται μετά από πέντε (5) χρόνια.
Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου είναι
άμεσα εκτελεστές.
Άρθρο 26
ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτείται Μικτό συμβούλιο από τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του
πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου. Το Μικτό
Συμβούλιο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις προσφυγές κατά των
αποφάσεων του Δ.Ε. για την εγγραφή νέου μέλους ή τη μετάταξή του. Το
Μικτό Συμβούλιο κρίνει επίσης τις προσφυγές κατ’ αποφάσεων του Δ.Σ.
περί διαγραφής μελών σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος
καταστατικού. Το Μικτό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον πρόεδρο του
Δ.Σ. της Ένωσης ή τον αναπληρωτή του.
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Άρθρο 27
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1) Η συνέλευση των μελών είναι κυρίαρχο σώμα και συγκροτείται
από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει στην Ένωση. Οι
συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.
Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο και το
αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου κατά την οποία ελέγχεται και εγκρίνεται:
α) Ο διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.
β) Ο οικονομικός απολογισμός του χρόνου που έληξε και ο
προϋπολογισμός του άλλου χρόνου.
γ) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική
διαχείριση.
δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Δ.Σ.
2) Η έκτακτη συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το
Δ.Σ. ή όταν το 1/3 των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει το
ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. και ορίζει φυσικά και τα θέματα
που θα συζητηθούν. Η διοίκηση υποχρεώνεται τότε να συγκαλέσει μέσα
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη μέρα που υποβλήθηκε η αίτηση, γενική
συνέλευση.
3) Οι συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτές
το ½ συν ένας του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Όταν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα με τα
ίδια θέματα, αφού περάσουν τρεις (3) ημέρες το λιγότερο και μέσα σε
δέκα (10) ημέρες το αργότερο. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση πρέπει να
είναι παρόν το 1/3 του αριθμού των τακτικών μελών. Αν και η δεύτερη
συνέλευση δεν έχει απαρτία, συγκαλείται τρίτη μέσα σε οκτώ (8) το πολύ
ημέρες. Στην τρίτη συνέλευση πρέπει να είναι παρόν το 1/5 τουλάχιστον
των τακτικών μελών. Αν δεν έχει απαρτία και η τρίτη συνέλευση δεν
μπορεί να κληθεί άλλη για το ίδιο θέμα αν δεν περάσει μήνας, οπότε η
συνέλευση αυτή θεωρείται πρώτη για ό,τι αφορά την απαρτία που
απαιτείται.
4) Η συνέλευση συγκαλείται με ανακοινώσεις μέσω των
εφημερίδων και των Ρ/Τ σταθμών της περιοχής της Ένωσης, πριν από
οκτώ (8) ημέρες, όταν πρόκειται για τακτική και τρεις (3) ημέρες όταν
πρόκειται για έκτακτη. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Κάθε ψηφοφορία
στη γενική συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή πάσης φύσεως
συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας,
προσωπικά γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία,
κήρυξη απεργίας, επιβολή εκτάκτων εισφορών, συγχώνευση, καθώς και
ίδρυση ένωσης μη συνδικαλιστικού χαρακτήρα, είναι έγκυρη εφόσον είναι
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μυστική. Για άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως με βοή.
5) Όταν πρόκειται για την τροποποίηση του καταστατικού
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό η συνέλευση που βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) από τα τακτικά μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου, αποφασίζεται δε με πλειοψηφία των (3/4) όσων
είναι παρόντες. Αποκλείεται από τις γενικές συνελεύσεις εκείνος που
καθυστερεί τις συνδρομές και δεν είναι τακτοποιημένος μέχρι το τέλος
του έτους πριν από τη σύνοδο της συνέλευσης.
Στις γενικές συνελεύσεις μπορούν να συμμετέχουν αντιπρόσωποι
των αδελφών Ενώσεων και της ΠΟΕΣΥ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 28
ΒΙΒΛΙΑ
Η Ένωση τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
α) Μητρώο Μελών.
β) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Πρακτικών συνεδριάσεως Διοίκησης.
δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές και
ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται τα κινητά και τα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.
Άρθρο 29
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ένωση μπορεί να διαλυθεί αφού πάρει απόφαση η γενική
συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό και έχει απαρτία ¾ των μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των ¾
των τακτικών μελών που είναι παρόντα.
Σε περίπτωση που διαλύεται, η περιουσία της Ένωσης περιέρχεται
στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Εύβοιας ή αν δεν υπάρχει αυτό, σε παρόμοιο Ασφαλιστικό Οργανισμό,
στον οποίο θα ασφαλίζονται επικουρικά οι συντάκτες Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας.
Άρθρο 30
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα, που κυκλικά έχει τον τίτλο της
και στο μέσον τα γράμματα Ε.Σ. σε σύμπλεγμα, κάτω δε απ’ αυτά το έτος
που ιδρύθηκε (1932).
Το παρόν καταστατικό, αφού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 861/1932
απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου και αφού τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με τις υπ’ αριθμ. 247/1951, 49/1957, 760/1964,
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5/20.1.1973, 98/1986, 329/1997,135/2009 αποφάσεις του Πρωτοδικείου
Βόλου, τροποποιείται ήδη όπως παραπάνω και θα ισχύσει μετά την
καταχώρησή του στο Πρωτοδικείο Βόλου.
ΒΟΛΟΣ, 23-2-2014
Τα παρόντα και ψηφίσαντα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πέτρου

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χορταργιάς
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