ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ηης Ένωζης Σσνηακηών Ημερηζίων Εθημερίδων Μακεδονίας-Θράκης
(Κωδικοποιημένο)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σα κέιε ηεο «Έλσζεο πληαθηψλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ ΜαθεδνλίαοΘξάθεο», κε ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ
ηνπο θαζήθνληνο, πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο γξαπηνχο θαη
εζηκηθνχο θαλφλεο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο, επαλαβεβαηψλνπλ ηελ
απφθαζή ηνπο λα εξγάδνληαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα:
Σελ ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αλαδήηεζεο
θαη ηεο κεηάδνζεο εηδήζεσλ, κε ζεβαζκφ ζηελ αιήζεηα θαη ηα γεγνλφηα.
Σελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθθξάδεη θαζέλαο ειεχζεξα θαη
αλεκπφδηζηα θαη λα δηαδίδεη γξαπηά θαη πξνθνξηθά απφ ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο ηνπο ζηνραζκνχο, ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ θαζψο θαη λα ειέγρεη
θαη λα θξίλεη ηηο πξάμεηο θάζε πνιηηεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ζεζκνχ σο θαη ησλ
θνξέσλ ηνπ.
Σελ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θάζε αηφκνπ θαη θάζε νκάδαο.
Σν ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο πξνζσπηθήο
αζθάιεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, ρσξίο δηαθξίζεηο εζληθφηεηαο, θπιήο,
γιψζζαο, ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ.
Σελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο.
Σελ πξνάζπηζε θαη ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο κε ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ
ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ιανχο.
Σν ζεβαζκφ ηεο ιατθήο βνχιεζεο.
Σελ πιήξε δηαθάλεηα ζην δεκφζην βίν θαη ηηο πξάμεηο ηεο νπνηαζδήπνηε
εμνπζίαο.
Σελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηε κφξθσζε, ηελ
επηκφξθσζε, ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ εξγαζία θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξε πξνάζπηζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν απφ ηελ θαζεκεξηλή αιφγηζηε πηνζέηεζε θαη ρξήζε μεληθψλ φξσλ.
Σελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, σο πξνζσπηθφηεηαο θαη σο
κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έλαληη νηαζδήπνηε απεηιήο θαη απζαηξεζίαο.
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ΔΠΧΝΤΜΙΑ
Άρθρο 1ο
Ιδξχεηαη επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Έλσζε πληαθηψλ
Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Ηιεθηξνληθψλ Μέζσλ
Δπηθνηλσλίαο» θαη έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Σν σκαηείν απηφ, γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο,
ζα αλαθέξεηαη ζηηο νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο ηνπ είηε σο «Έλσζε πληαθηψλ
Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο» είηε κε ηα αξρηθά «Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.»,
ζην δε θαηαζηαηηθφ σο «Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ή Έλσζε».
ΚΟΠΟΙ - ΜΔΑ
Άρθρο 2ο
θνπνί ηεο Έλσζεο είλαη:
α) Η δηαζθάιηζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο φηη ε πιεξνθνξία είλαη θνηλσληθφ αγαζφ
θαη φρη εκπφξεπκα ή κέζν πξνπαγάλδαο.
β) Η θαηνρχξσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ηεο δεκνζηνγξαθίαο πνπ
είλαη: ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζ’ φιεο ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Η ππνρξέσζε
εθηέιεζεο δεκνζηνγξαθηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο
δενληνινγίαο θαη ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο. Η θαηά ζπλείδεζε άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο κε απνθάιπςεο ησλ πεγψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ. Σν δηθαίσκα
απφξξηςεο θάζε παξέκβαζεο απφ νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη. Σν δηθαίσκα
ζχλαςεο ζπιινγηθήο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, αλάπηπμεο ζπλδηθαιηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη έθθξαζεο γλψκεο γηα ην κέιινλ ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ Ρ/Σ
ζηαζκνχ πνπ εξγάδεηαη.
γ) Η απνθαζηζηηθή θαη κε φια ηα λφκηκα κέζα ππεξάζπηζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο ειεπζεξνηππίαο
θαη ηεο ελ γέλεη ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο φηαλ απεηιείηαη ή πεξηνξίδεηαη απφ θάζε
θέληξν εμνπζίαο θαζψο θαη απφ ηα κνλνπσιηαθνχ ή νιηγνπσιηαθνχ ραξαθηήξα
Μ.Μ.Δ., έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε θαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ κε ηνλ ηχπν, ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, κε
ηελ δεκνζίεπζε θαη κεηάδνζε φισλ ησλ εηδήζεσλ ρσξίο ζθνπηκφηεηα θαη ηδηνηέιεηα.
δ) Η ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ.
ε) Η πξνζηαζία, ε πξναγσγή, ε επηκέιεηα θαη δηαζθάιηζε ησλ εζηθψλ,
νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο.
ζη) Η ζηαζεξή κέξηκλα γηα ηε βειηίσζε θαη εμχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ θαη
επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ησλ κειψλ ηεο.
δ) Η ελίζρπζε θαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο θαζψο θαη
ε ζπκπαξάζηαζε θαη δηαζθάιηζε ησλ εζηθψλ, νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη
αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο.
ε) Η πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο ησλ κειψλ, ν έιεγρνο ησλ απνιχζεσλ θαη ε
παξαθνινχζεζε ησλ πξνζιήςεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ, ηδησηηθψλ ζπκθσληψλ θαη δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ.
ζ) Η βνήζεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο -δνθίκσλ θαη ηαθηηθψλ σο θαη ησλ
ππνςεθίσλ-, φηαλ δηψθνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο ηνπο
απνζηνιήο ή γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απεξγηαθνχο αγψλεο, έπεηηα απφ εληνιή ηνπ ζσκαηείνπ θαζψο θαη ε παξέκβαζε ηεο
Έλσζεο ζηηο δηθαζηηθέο δηαθνξέο ησλ κειψλ ηεο κε ηελ εξγνδνζία, πνπ έρνπλ ζρέζε
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κε ηελ εξγαζία ηνπο.
η) Η βνήζεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζε
μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ
εηδηθφο ινγαξηαζκφο αιιεινβνεζείαο, πνπ ηε δηαρείξηζή ηνπ έρεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
ηα) Η πξφλνηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη ηεο ζηέγαζεο ησλ κειψλ ηεο.
ηβ) Η δηαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία
ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηεο.
ηγ) Η αλάπηπμε ζρέζεσλ κε δηεζλείο θαη εζληθέο δεκνζηνγξαθηθέο νξγαλψζεηο, ε
αληαιιαγή κ’ απηέο πιεξνθνξηψλ γηα ηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα, ηηο εμειίμεηο ηεο
ηππνγξαθίαο, ηε λέα ηερλνινγία θαη ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Σχπνπ θαη ησλ
άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
ηδ) Η ζπκβνιή (νηθνλνκηθή-εζηθή) ζηε κειέηε ησλ γεληθφηεξσλ (πνιηηηζηηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πιεξνθφξεζεο, ειεπζεξίαο) πξνβιεκάησλ
θαη επηδηψμεσλ ηνπ Σχπνπ θαη ησλ Μ.Μ.Δ. ζηνλ ειιαδηθφ, βαιθαληθφ θαη δηεζλή
ρψξν θαζψο θαη ε απνλνκή βξαβείσλ θαη ππνηξνθηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ.
ηε) Η πξνάζπηζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο θαη ησλ ζπληαγκαηηθψλ
δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ.
ηζη) Η ζπκβνιή ζηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο.
Άρθρο 3ο
Σα κέζα κε ηα νπνία ε Έλσζε επηηπγράλεη ηνπο ζθνπνχο ηεο είλαη:
α) Η κέξηκλά ηεο γηα ηα νηθνλνκηθά θαη επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ
ηεο.
β) Η θνηλή πξνζπάζεηα κε φιεο ηηο κνξθέο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πάιεο.
γ) Η ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηχπν θαη ηα άιια
κέζα επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Γλψκεο, γηα ηα δεηήκαηα ησλ ζπληαθηψλ
θαζψο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
δ) Η ίδξπζε Γεκνζηνγξαθηθήο ρνιήο αλσηάηνπ ή αλσηέξνπ επηπέδνπ, θξαηηθήο
ή κε, απφ ή κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. σο θαη Ιλζηηηνχηνπ
Γεκνζηνγξαθηθήο Έξεπλαο θαη Δπηκφξθσζεο.
ε) Η ίδξπζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε, «Δζηίαο Σχπνπ», ιέζρεο, ζεξέηξνπ-αλαπαπηεξίνπ σο θαη ε
ίδξπζε κε απφθαζε ηνπ Γ.. βηβιηνζήθεο, Μνπζείνπ Σχπνπ, θαζψο θαη άιισλ
νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα έθξηλε απαξαίηεηεο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ κειψλ θαη ηε θηινμελία ζπλαδέιθσλ Δλψζεσλ άιισλ ρσξψλ.
ζη) Η ίδξπζε Ρ/Σ ζηαζκνχ θαη εηδηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε εληχπσλ κε ζθνπφ
ηελ επηκφξθσζε ησλ κειψλ, ηελ πξναγσγή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ
ελεκεξψζεσο θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δεηεκάησλ. Σν εηδηθφ απηφ
φξγαλν ζα ιεηηνπξγήζεη κε θαλνληζκφ πνπ ζα ζπληάμεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
ζα εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε.
δ) Η νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη δεκνζίσλ
ζπδεηήζεσλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε παξφκνηεο εθδειψζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα
ηνπ Σχπνπ θαη ηεο δεκνζηνγξαθίαο.
ε) Η ζπκκεηνρή ηεο Δλψζεσο ζε επξχηεξεο ζπγγεληθέο επαγγεικαηηθέο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ε ίδξπζε
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ή ζπκκεηνρή ζε αλψηεξε νξγάλσζε (Οκνζπνλδία ή πλνκνζπνλδία) χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ζ) Η ππνζηήξημε θάζε πξσηνβνπιίαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ πνιηηηζηηθή πξφνδν ηεο
ρψξαο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ηζηνξηθήο θαη πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο καο.
ηα) Η ζπκκεηνρή ζε αλάινγα, κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δ..Η.Δ.Μ.-Θ., θνηλνηηθά
πξνγξάκκαηα θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο απηψλ.
ηβ) Κάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, πνπ εμππεξεηεί ην γφεηξν θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ
δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, ηελ ειεπζεξνηππία θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο
Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. φπσο –ελδεηθηηθά- ε ζχζηαζε ή ε ζπκκεηνρή ζε αζηηθή εηαηξία κε
θεξδνζθνπηθή, ε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ ή ε ζπκκεηνρή ζε απηά θιπ.
ηγ) Η ζεζκνζέηεζε θαη απνλνκή βξαβείσλ ζε δεκνζηνγξάθνπο κέιε ή θαη κε
κέιε ηεο Έλσζεο.
ηδ) Η ζχλαςε . . Δξγαζίαο ή φκνηαο Γηαηηεηηθήο απφθαζεο ή ηδησηηθψλ
ζπκθσληψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο.
ηε) Η ζπκκεηνρή ηεο Έλσζεο ζε δηαδηθαζίεο θαη θνξείο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο
παξαπάλσ ζθνπνχο ηνπ άξζ. 2.
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο
Πφξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δλψζεσο είλαη:
α) Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ε κεληαία ζπλδξνκή ησλ κειψλ πνπ θαζνξίδνληαη
κε απφθαζε ηνπ Γ..
β) Οη δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο πξνο ηελ Έλσζε. Γηα λα γίλεη απνδεθηή
δσξεά ή θιεξνλνκηά, πξέπεη λα απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εθφζνλ
θπζηθά ε δσξεά ή ε θιεξνλνκηά βάδεη ζθνπνχο πνπ είλαη κέζα ζηηο επηδηψμεηο ηνπ
ζσκαηείνπ θαη δελ ζέηεη φξνπο πνπ ζίγνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Έλσζεο.
γ) Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο
Δλψζεσο.
δ) Η θαηάιιειε επέλδπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Έλσζεο.
ε) Κάζε άιιν έζνδν, πνπ απνθηάηαη ή ρνξεγείηαη κε λφκηκν ηξφπν θαη εμππεξεηεί
ηνπο ζθνπνχο ηεο Έλσζεο.
ζη) Η έθηαθηε εηζθνξά. Σν Γ.. κπνξεί λα επηβάιιεη έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.
ΜΔΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΓΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΔΠΙΣΔΛΛΟΝΣΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΓΓΡΑΦΗ-ΓΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ- ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ)
Άρθρο 5ο
1. Σα κέιε ηεο Δλψζεσο δηαθξίλνληαη ζε δφθηκα, ηαθηηθά, επίηηκα θαη
αληεπηζηέιινληα.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2, 3, 6, 7, 8 ηνπ
παξφληνο, εγγξάθνληαη σο δφθηκα κέιε ηεο Έλσζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παίξλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη θαλεξή
ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηνπ, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζ. 6 θαη δε ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη απαγνξεχζεηο ησλ
παξ. 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1ζη, 5, 6, 9 άξζ. 9, φζνη εξγάδνληαη θαη θαηά ηνλ ρξφλν εγγξαθήο
ηνπο –εθηφο θαη αλ ζπληξέρεη κηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξ. 6 άξζ. 9– θαηά
απνθιεηζηηθφ επάγγεικα σο ζπληάθηεο: 1) α) ζε εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εδξεχνπλ
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ή εθδίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε ή ζε πφιε ή πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, β) ζε
γξαθεία εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Θεζζαινλίθε ή ζε άιιε πφιε
ή πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γ) σο αληαπνθξηηέο εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ
ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ ινηπή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, δ) σο αληαπνθξηηέο
εμσηεξηθνχ εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ πνπ εθδίδνληαη ή ζε Ρ/Σ ζηαζκφ πνπ ιεηηνπξγεί
λφκηκα ζηε Θεζζαινλίθε ή ζε άιιε πφιε ή πεξηνρή Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε) ζε
Ρ/Σ ζηαζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ή ζε γξαθεία απηψλ ή σο αληαπνθξηηέο απηψλ
ζηε Θεζζαινλίθε, ή άιιε πφιε Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αλεμάξηεηα απφ ην πνπ
εδξεχεη ν Ρ/Σ ζηαζκφο, ζη) ζε λνκίκσο αλαγλσξηζκέλν Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, δ) σο
θαη ζε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε εκεξήζηα βάζε. Οη απνδνρέο ηνπο
απφ ηελ εξγαζία ηνπο σο ζπληαθηψλ δελ ήηαλ κηθξφηεξεο απφ ηα ειάρηζηα φξηα ησλ
λνκίκσλ απνδνρψλ ηνπ θιάδνπ θαη είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Σ..Π.Δ.Α.Θ.,
Σ.Α.Τ..Ι.Σ., Ι.Κ.Α.
πληάθηεο είλαη φζνη εξγάδνληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε, δηακφξθσζε θαη παξνπζίαζε
δεκνζηνγξαθηθήο χιεο ζε έλα Μ.Μ.Δ. απφ απηά πνπ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
αλαθέξνληαη. ηνπο ζπληάθηεο πεξηιακβάλνληαη νη δηεπζπληέο, νη δηεπζπληέο
ζχληαμεο, αξρηζπληάθηεο, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζπληάθηεο, αληαπνθξηηέο,
αξζξνγξάθνη,
ζρνιηαζηέο,
εηδεζενγξάθνη,
ρξνλνγξάθνη,
κεηαθξαζηέο,
ζθηηζνγξάθνη, γεινηνγξάθνη, δηνξζσηέο.
3. Κάζε λένο ζπληάθηεο κφιηο πξνζιεθζεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπληάθηε φπσο
απηή ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξίδεηαη ζε έλα Μ.Μ.Δ. απφ απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 εγγξάθεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ ζε εηδηθφ θαηάινγν
ππνςεθίσλ δνθίκσλ κειψλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Έλσζεο θαη
εθνδηάδεηαη κε εηδηθή ηαπηφηεηα. Οη εξγαζηαθνί εθπξφζσπνη ππνρξεψλνληαη λα
παξαθνινπζνχλ ηηο πξνζιήςεηο ζπληαθηψλ ζην ρψξν επζχλεο ηνπο θαη λα
ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ Έλσζε σο θαη ηνπο λενπξνζιεθζέληεο ζρεηηθά κε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα ππνςήθηα δφθηκα κέιε κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Έλσζεο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο
ζρέζε.
4. α) Δπίηηκα κέιε εγγξάθνληαη πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο
ζηε δεκνζηνγξαθία θαη ηελ Έλσζε. Ο αξηζκφο ησλ επίηηκσλ κειψλ δελ κπνξεί λα
μεπεξλά ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δλψζεσο.
β) Αληεπηζηέιινληα κέιε εγγξάθνληαη επηζηήκνλεο θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ
θαη ησλ ηερλψλ πνπ έρνπλ ζπλεξγαζία ζε εθεκεξίδεο θαη Ρ/Σ Μέζα αιιά δελ αζθνχλ
ηε δεκνζηνγξαθία σο απνθιεηζηηθφ επάγγεικα. Ο αξηζκφο ησλ αληεπηζηειιφλησλ
κειψλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/20 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Έλσζεο.
5. α) Η εγγξαθή ησλ επίηηκσλ θαη αληεπηζηειιφλησλ κειψλ γίλεηαη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ παίξλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη θαλεξή
ςεθνθνξία χζηεξα απφ πξφηαζε δχν ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ. Σν Γ.. κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ πνπ παίξλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη απφιπηε
πιεηνςεθία κπνξεί λα αλαθαιεί ηελ απφθαζή ηνπ απνλνκήο ηνπ ηίηινπ ηνπ επηηίκνπ
ή αληεπηζηέιινληνο κέινπο ηδίσο φηαλ ε ζπκπεξηθνξά απηνχ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
ηηο γεληθφηεξεο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Έλσζεο ή παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο
δενληνινγίαο.
5. β) Σα επίηηκα θαη ηα αληεπηζηέιινληα κέιε δελ δηθαηνχληαη θακηάο παξνρήο απφ
ηνπο αιιεινβνεζεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Δλψζεσο.
6. Αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή δνθίκσλ κειψλ γίλνληαη δεθηέο θάζε ρξφλν κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ. Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ
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νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 6, θαζψο θαη αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πιήξνπο
πνηληθνχ κεηξψνπ. Μέρξη ηεο εκεξνκελίαο απηήο πξέπεη λα ζπκπιεξνχηαη θαη ε
πξνυπεξεζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζ. 6 παξ. 1ζη. Αλ γηα ηε ζπκπιήξσζε απηήο
ππνιείπεηαη ρξφλνο κηθξφηεξνο ησλ 2 κελψλ, ηφηε απηή ζεσξείηαη ζπκπιεξσζείζα.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη, εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη επί ησλ αηηήζεσλ απφ
1/1 - 28/2.
7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμεηάδεη ηα ηππηθά θαη ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ
ππνςεθίνπ. Δμεηάδεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ ήζνο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
κειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7, θαζψο θαη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηελ
επαγγεικαηηθή δενληνινγία. Σν Γ.. κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην ή ηνλ
εξγαζηαθφ εθπξφζσπν ή νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε πνπ πξνηείλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπ
ππνςεθίνπ γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ηελ
πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ζπλδξνκήο ή κε ζην πξφζσπν
ηνπ ππνςεθίνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξ. 2 άξζ. 5 θαη άξζ. 6 ή
απαγνξεχζεσλ ηνπ άξζ. 9. Η χπαξμε κφλν ησλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ (πξνυπνζέζεσλ)
δελ δεκηνπξγεί αθ’ εαπηήο θαη κφλν ππνρξέσζε γηα ην Γ.. εγγξαθήο ηνπ
ππνςεθίνπ. Η απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ παίξλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη ζρεηηθή
πιεηνςεθία, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Κνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην θαη
αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο θαη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
8. Δληφο 10 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ή ηεο αλαξηήζεσο, ν ππνςήθηνο θαη
θάζε κέινο –δφθηκν ή ηαθηηθφ– κπνξεί λα ππνβάιιεη έλζηαζε θαηά ηεο απνθάζεσο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη πξνο ην Μηθηφ πκβνχιην
θαη θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Έλσζεο. Σν Μηθηφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη
εληφο κελφο απφ ηεο ππνβνιήο ηεο ελζηάζεσο θαη εμεηάδεη απηήλ. Καηά ηε ζπδήηεζε
θαιείηαη ν εληζηάκελνο λα αλαπηχμεη ηελ έλζηαζή ηνπ θαη λα παξέρεη δηεπθξηλήζεηο.
Η παξάζηαζε κεηά ή δηα πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ απαγνξεχεηαη. Η απφθαζε ηνπ
Μηθηνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Έρεη
αλαδξνκηθή ηζρχ θαη αλαηξέρεη ζην ρξφλν εθδφζεσο απφ ην Γ.. ηεο πξνζβιεζείζεο
απνθάζεσο.
9. Όηαλ ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα εγγξαθή θαηαζηεί
ηειεζίδηθε, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο εγγξάθεη ην λέν κέινο ζην Μεηξψν ηεο Έλσζεο
θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζηνλ Δληαίν Γεκνζηνγξαθηθφ Οξγαληζκφ Δπηθνπξηθήο
Αζθαιίζεσο θαη Πεξηζάιςεσο (Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π.).
10. Δγγξαθή ππφ αίξεζε δελ είλαη δπλαηή. Γχλαηαη φκσο ην Γ.. ή ην Μηθηφ
πκβνχιην λα αλαβάιεη ηε ιήςε απνθάζεσο γηα ζπνπδαίν ιφγν ή γηα λα
πξνζθνκίζεη ν ππνςήθηνο δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο
ζειήζεψο ηνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζθνκίζεη θαηά ην ρξφλν εμεηάζεσο ηεο
αηηήζεψο ηνπ. Ο ρξφλνο φκσο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ κεη’ αλαβνιή εθ λένπ
ζπδήηεζε ηεο αηηήζεσο δε κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ.1ζη, άξζ. 6.
Άρθρο 6ο
1. Γηα λα εγγξαθεί θαλείο σο δφθηκν κέινο ηεο Δλψζεσο πξέπεη θαηά ην ρξφλν πνπ
εμεηάδεηαη ε αίηεζή ηνπ, λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α. Να είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή Έιιελαο ην γέλνο.
β. Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε αηηκσηηθφ αδίθεκα (θινπή, ππεμαίξεζε,
εθβηαζκφ, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή θαηακήλπζε, θηβδειεία,
παξαράξαμε, πξνζβνιή ησλ εζψλ) ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα δηα ηνπ
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Σχπνπ ηεινχκελα αδηθήκαηα.
γ. Να έρεη ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ έρεη ππεξβεί ην 35ν.
δ. Να είλαη κφληκνο θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο ή πφιεσο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ζηελ
νπνία εθδίδεηαη εκεξήζηα εθεκεξίδα ή ιεηηνπξγεί λφκηκα ξαδηνηειενπηηθφο ζηαζκφο
ή ππάξρεη γξαθείν αληαπφθξηζεο ξαδηνηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ή εκεξήζηαο
εθεκεξίδαο ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε εκεξήζηα βάζε. Σεο
ππνρξεψζεσο απηήο εμαηξείηαη ν κφληκνο αληαπνθξηηήο φπσο γη’ απηφλ νξίδεηαη ζηελ
παξ. 7α άξζ. 9.
ε. Να έρεη απνιπηήξην Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.
ζη. Πξνυπεξεζία ζπληάθηνπ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ θαηάινγν
ππνςεθίσλ δνθίκσλ κειψλ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη αζθαιηζκέλνο
ζην Σ..Π.Δ.Α.Θ., Σ.Α.Ι..Τ.Σ. ή Ι.Κ.Α. 2 πιήξσλ εηψλ εθφζνλ έρεη απνιπηήξην
Λπθείνπ ή 1 έηνπο εθφζνλ έρεη πηπρίν ρνιήο Αλσηάηεο Δθπαηδεχζεσο, εκεδαπήο ή
αλαγλσξηζκέλεο αιινδαπήο. Οη δηαθνπέο γηα ιφγνπο απεξγίαο, ρξφλνπ επηδνηήζεσο,
αλεξγίαο, ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, επίζρεζεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη σο ρξφλνο
εξγαζίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, δηαθνπή ηεο εξγαζίαο πιένλ ηνπ ελφο έηνπο,
πιελ εθείλεο πνπ νθείιεηαη ζε αζζέλεηα ή άδεηα άλεπ απνδνρψλ, έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ εθ λένπ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ πξνζκεηξήζεσο ηεο πξνυπεξεζίαο απφ
ηεο λέαο πξνζιήςεσο, ηνπ πξν ηεο δηαθνπήο ρξφλνπ κε ζπλππνινγηδνκέλνπ. Αλ ε
δηαθνπή είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο ηφηε νη ρξφλνη εξγαζίαο, πξν θαη κεηά ηεο
δηαθνπήο, πξνζκεηξνχληαη (αζξνηζηηθά) γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ
ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο.
δ. Ο ππνςήθηνο ν νπνίνο ππήξμε κέινο άιινπ λνκίκνπ θαη αλαγλσξηζκέλνπ
Γεκνζηνγξαθηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ σκαηείνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
εγγξάθεηαη εθφζνλ πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο, πιελ ησλ άλσ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 1γ θαη 1ζη, ή δε ζπληξέρεη θακία απφ ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ
άξζ. 9. Δάλ ππάξρεη ακθηβνιία, κπνξεί ην Γ.. λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε
βεβαηψζεσο απφ αξκφδηα αξρή ζε επίζεκε κεηάθξαζε γηα ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ
ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ θεξνκέλνπ σο Γεκνζηνγξαθηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
σκαηείνπ.
ε. Να ακείβεηαη κε απνδνρέο νη νπνίεο δελ είλαη θαηψηεξεο απφ ηα ειάρηζηα φξηα ησλ
λνκίκσλ απνδνρψλ ηνπ θιάδνπ.
ζ. Να κελ είλαη αζθαιηζκέλνο νπνηνπδήπνηε Σακείνπ, θπξίαο ή επηθνπξηθήο
αζθαιίζεσο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 5.
η. Να κελ είλαη κέινο άιιεο επαγγεικαηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγαλψζεσο.
ηα. Να κελ είλαη ζπληαμηνχρνο νπνηνπδήπνηε Σακείνπ θχξηαο ή επηθνπξηθήο
αζθαιίζεσο θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
2. Σν ππνςήθην κέινο, εθηφο απφ ηελ αίηεζή ηνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζ. 5 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ, φηη ππάξρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ησλ εδαθ. α΄ κέρξη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξέπεη αθφκε
λα ππνβάιιεη:
α. Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ πληάμεσο Πξνζσπηθνχ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ
– Θεζζαινλίθεο (Σ..Π.Δ.Α.Θ.) ή ηνπ αληίζηνηρνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εκεξεζίσλ
εθεκεξίδσλ ή Ρ/Σ ζηαζκψλ απφ ηελ νπνία λα θαίλεηαη ν ρξφλνο πνπ εξγάζζεθε ν
ππνςήθηνο σο ζπληάθηεο θαη νη θξαηήζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ θαη νη απνδνρέο πνπ
ειάκβαλε.
β. Υσξηζηέο βεβαηψζεηο ηξηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη φηη ν
ππνςήθηνο έρεη ζαλ θχξην θαη απνθιεηζηηθφ επάγγεικα ηε δεκνζηνγξαθία, ην είδνο
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ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεη, ην χςνο ηνπ κηζζνχ ηνπ, ην ήζνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά. Οη βεβαηψζεηο απηέο ζηέιινληαη θαη’ επζείαλ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη κέζα ζε θιεηζηνχο θαθέινπο.
γ. Βεβαίσζε ηνπ ππεπζχλνπ εηδήζεσλ – ελεκέξσζεο ηνπ Ρ/Σ κέζνπ, κέινπο ηεο
Δ..Η.Δ.Μ.-Θ., απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη σο θχξην
επάγγεικα ηε δεκνζηνγξαθία, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεη θαη ην χςνο ηνπ
κηζζνχ ηνπ. Η βεβαίσζε απηή ζα δίλεηαη κφλν γηα ηνλ εξγαδφκελν ζηα Ρ/Σ κέζα θαη
ζα είλαη κία εθ ησλ ηξηψλ (3) ηεο πξνεγνχκελεο παξ. 2β.
δ. Αλάινγε, κε ηηο παξαπάλσ, βεβαίσζε, ηνπ εξγαζηαθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ ρψξνπ
φπνπ εξγάδεηαη. Καη απηή ε βεβαίσζε ζηέιλεηαη θαη’ επζείαλ ζην Γ.. ζε θιεηζηφ
θάθειν. Βεβαίσζε εξγαζηαθνχ εθπξνζψπνπ ή κέινπο πνπ πεξηέρεη αλαιεζή ζηνηρεία
σο πξνο ηελ ηδηφηεηα θαη ην πνηφλ ηνπ ππνςεθίνπ, εθηφο ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ,
ζεσξείηαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο
δηαγξαθήο απφ 3 έσο 12 κήλεο.
δ. Τπεχζπλε δήισζε, φηη δελ είλαη αζθαιηζκέλνο νπνηνπδήπνηε Σακείνπ, πιελ ηνπ
αλαθεξφκελνπ ζηελ αίηεζή ηνπ, θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο απφ νπνηαδήπνηε
αηηία.
3. Γελ γίλνληαη κέιε ηεο Δλψζεσο θαη φζα είλαη δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γ.., ηα ππνςήθηα κέιε πνπ ηάρζεθαλ κε ην κέξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εκεξεζίσλ
εθεκεξίδσλ ή Ρ/Σ ζηαζκψλ ή γεληθά κε ην κέξνο ησλ εξγνδνηψλ ηνπο ή
αληηζηξαηεχζεθαλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Δλψζεσο θαη
ησλ κειψλ ηεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ φια ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα γηα λα
εγγξαθνχλ.
4. Σν δφθηκν κέινο κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηελ εγγξαθή ηνπ, πξνάγεηαη ζε
ηαθηηθφ, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζ. 7 θαη δελ ζπληξέρεη απαγφξεπζε
απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζ. 9 κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν
δφθηκν κέινο έρεη κφλν φζα δηθαηψκαηα ξεηά ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ νξίδνληαη. Δάλ
δε πξναρζεί κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνλ Μηθηφ πκβνχιην.
Άρθρο 7ο
Σα δφθηκα θαη ηαθηηθά κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε:
α. Να αζθνχλ ηε δεκνζηνγξαθία επζπλείδεηα θαη κε θαιή πίζηε, λα ηεξνχλ ηελ
επαγγεικαηηθή αιιειεγγχε θαη λα δείρλνπλ δηαγσγή, ζπκπεξηθνξά θαη ήζνο αλάινγα
κε ην ιεηηνχξγεκα πνπ αζθνχλ.
β.
Να ππεξαζπίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ειεπζεξνηππία θαη λα κε
ζπλεξγάδνληαη ζηελ επηβνιή θαη ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε ινγνθξηζίαο ή κέηξνπ
πνπ πεξηνξίδεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ή ηεο
ελεκέξσζεο.
γ. Να κελ επηδηψθνπλ πξνζσπηθά σθειήκαηα ζε βάξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ.
δ. Να ππεξαζπίδνληαη ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζπθνθαληνχληαη απφ ηξίηνπο θαη λα
θαηαγγέινπλ ζην Γ.. θάζε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο
αμηνπηζηίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
ε. Να κελ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηδηνπνηνχκελνη ηελ εξγαζία
ηνπο.
ζη. Να κελ ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα θαη εζηθά θαηαδηθαζκέλα κέζα γηα λα
εμαζθαιίζνπλ επαγγεικαηηθά πξνλφκηα, ή πιηθέο απνιαβέο.
δ. Να κε δέρνληαη δψξα αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπο εξγαζία.
ε. Να κελ απνθαιχπηνπλ ηηο πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο.
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ζ. Να ηεξνχλ γεληθά φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ή εζηκηθά ηζρχνπλ ή
απνηεινχλ δηδάγκαηα θνηλήο πείξαο.
η.
Να κελ κεηέρνπλ απηνβνχισο σο εθπξφζσπνη ηεο Δλψζεσο θαη λα κελ
πξνθαινχλ αλάκημή ηεο ζε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή, θνκκαηηθή, πνιηηεηαθή ή
θαζεζησηηθή δηακάρε.
ηα. Να παίξλνπλ κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κειψλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ηαθηηθά κέιε πξέπεη, επηπιένλ λα παίξλνπλ
κέξνο ζηηο ςεθνθνξίεο γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ σο θαη
ησλ αληηπξνζψπσλ.
ηβ. Να πξνζέξρνληαη ζηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
ηγ. Να γλσζηνπνηνχλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Έλσζεο ηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο
θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο.
ηδ. Να κε ζπκκεηέρνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε άιιε νξγάλσζε ή ζε άιιν
ζσκαηείν, επαγγεικαηηθφ ή κε πνπ νη επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο
αληηζηξαηεχνληαη ζηηο επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο.
ηε. Να κελ εξγάδνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 2 άξζ. 5
εξγνδφηεο κε απνδνρέο κηθξφηεξεο απφ ηα ειάρηζηα λφκηκα θαηψηαηα φξηα απνδνρψλ
ηνπ θιάδνπ.
ηζη. Κάζε θνξά πνπ θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δλψζεσο
ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή, νηθνγελεηαθή θιπ. θαηάζηαζή ηνπο, γηα
ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ψζηε λα κπνξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα αζθεί ηνλ
έιεγρν πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 10 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
ηδ. Να πεηζαξρνχλ απφιπηα ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο. Η παξάβαζε απνθάζεσο Γ.. ή Γ.. πνπ αθνξά ζηελ θήξπμε,
ζπλέρηζε ή ιήμε απεξγίαο ή ζηάζεο εξγαζίαο, ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ
πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
ηε. Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ζσκαηεία.
2. Σα κέιε ηεο Έλσζεο έρνπλ ππνρξέσζε λα απνθεχγνπλ ηηο πξνζσπηθέο
αληεγθιήζεηο απφ ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηα άιια Μέζα Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Η παξάβαζε εηδηθά ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξα
επηβαξπληηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
3. Κάζε κέινο ηεο Έλσζεο, πνπ έρεη απαίηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ, είλαη
ππνρξεσκέλν, αλ ην θαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα δψζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
4. Η παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, σο θαη ηεο πεξηπηψζεσο ηεο παξ.
7 άξζ. 13, απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
Άρθρο 8ο
Κάζε κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη ειεχζεξα απφ ηελ Έλσζε, κε γξαπηή
δήισζή ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άρθρο 9ο
1. Γηαγξάθεηαη απφ ηελ Έλσζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε
δφθηκν ή ηαθηηθφ κέινο:
α. Αλ έπαςε λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηελ εγγξαθή
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λέσλ κειψλ πιελ εθείλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην φξην ειηθίαο.
β. Αλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα θαη ακεηάθιεηα γηα θινπή, ππεμαίξεζε, εθβηαζκφ,
απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή θαηακήλπζε, παξαράξαμε, θηβδειεία,
πξνζβνιή ησλ εζψλ ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο κε εμαίξεζε ηα δηα ηνπ Σχπνπ
ηεινχκελα αδηθήκαηα.
γ. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηφο ή ε ζχδπγνο ή ηα παηδηά ηνπ έγηλαλ
ηδηνθηήηεο ή ζπληδηνθηήηεο εκεξήζηαο εθεκεξίδαο ή άιινπ Μ.Μ.Δ. πνπ ιεηηνπξγεί
ζε εκεξήζηα βάζε ή κέινο εηαηξίαο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο ή
δηαρεηξηζηήο ή εληεηαικέλνο ζχκβνπινο απηήο πνπ εθδίδεη εκεξήζηα εθεκεξίδα ή
είλαη ηδηνθηήηξηα άιινπ Μ.Μ.Δ. πνπ ιεηηνπξγεί ζε εκεξήζηα βάζε εθηφο απφ ηελ
πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζζεί σο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηφ ή ζπκκεηέρεη
ζηελ έθδνζε εκεξήζηαο εθεκεξίδαο ή ηε ιεηηνπξγία άιινπ εκεξήζηνπ Μ.Μ.Δ. πνπ
απηνδηαρεηξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ή αλαιακβάλεη κε εληνιή ηεο Δλψζεσο
ηηο εθδφζεηο ηεο Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ή ηεο Π.Ο.Δ.Τ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμεηάδεη
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηελ νπζηαζηηθήο ηνπο πιεπξά θαη φρη απφ ηελ ηππηθή
κνξθή κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη.
δ. Αλ αλαιάβεη ηαθηηθή έκκηζζε ππεξεζία ζην Γεκφζην ή ζε νξγαληζκφ Σνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο ή ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή ζε Γεκφζηα Δπηρείξεζε
πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ Σχπν ή ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο
απαζρφιεζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο θαη ζε κε
δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία, ην κέινο δε δηαγξάθεηαη αιιά αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο ε
ηδηφηεηά ηνπ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζρέζε απηή.
ε. Αλ ην κέινο αζθήζεη θαηά θχξην ιφγν επάγγεικα, πνπ είλαη δηάθνξν απφ ην
επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ.
ζη. Αλ παξάιιεια κε ηε ζπληαθηηθή ηνπ εξγαζία ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα,
ξαδηνηειενπηηθά κέζα αζθεί θαη άιιε εξγαζία ή επάγγεικα πνπ δελ είλαη
δεκνζηνγξαθηθφ. Δμαηξνχληαη ηα επαγγέικαηα ηνπ θαζεγεηή αλσηάηεο ζρνιήο –πνπ
δελ αζθεί άιιν επάγγεικα εθηφο απφ εθείλν ηνπ θαζεγεηή– ή ζπγγξαθέα ή εθείλνπ
πνπ εξγάδεηαη ζε Γξαθεία Σχπνπ ή Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη πνπ πξνζθέξεη θαζαξά
δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία.
δ. Αλ απνπζίαζε αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο δηαδνρηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ηαθηηθέο
ή έθηαθηεο.
2. Γηαγξάθεηαη επίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ.., απφ ηελ Έλσζε, ην κέινο πνπ
ηηκσξήζεθε ηειεζίδηθα κε πνηλή δηαγξαθήο απφ ηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δηαγξάςεη έλα κέινο πνπ ηηκσξήζεθε
απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηξεηο θνξέο, ζηε δηάξθεηα δχν (2) εηψλ κε ηελ πνηλή
ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο.
4. Γηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απφ ηελ Έλσζε θάζε κέινο πνπ
θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα (12) κεληαίεο ζπλδξνκέο θαη εθφζνλ δελ ηηο
θαηαβάιεη κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηφηε πνπ εηδνπνηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
5. Γηαγξάθεηαη απφ ηελ Έλσζε, θάζε κέινο πνπ έγηλε κέινο θαη άιιεο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγαλψζεσο ζπληαθηψλ.
6. Σν Γ.. ππνρξενχηαη λα δηαγξάςεη κε απφθαζή ηνπ θάζε κέινο δφθηκν ή
ηαθηηθφ, πνπ ζηακάηεζε ηξία ρξφληα λα εξγάδεηαη σο ζπληάθηεο. ηελ ηξηεηία δελ
ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο απνρήο απφ ηελ εξγαζία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
α) αξξψζηεηα ή ζηξάηεπζε ή αλεξγία, β) απεξγία ή αληαπεξγία, γ) ππεξεκεξία ηνπ
εξγνδφηε, δ) άδεηα κε ή ρσξίο απνδνρέο κέρξη έλα ρξφλν, ε) ζπνπδέο ή
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κεηεθπαίδεπζε θαη ζη) πξφζθαηξε απαζρφιεζε ζε άιιεο εξγαζίεο κέρξη ηξεηο κήλεο.
Η ηξηεηία απμάλεηαη γηα ην ηαθηηθφ κέινο ζε ηέζζεξα ρξφληα, αλ δηεηέιεζε πξηλ απφ
ηε δηαθνπή ζπληάθηεο επί 15 ρξφληα.
7. Γελ δηαγξάθεηαη ην κέινο ηεο Έλσζεο πνπ έπαπζε λα θαηνηθεί κφληκα ζηε
Θεζζαινλίθε ή ζε πφιε ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο εθφζνλ:
α. Απνπζηάδεη ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη κφληκνο θάηνηθνο κε κηζζφ αληαπνθξηηήο
εκεξήζηαο εθεκεξίδαο ηεο Θεζζαινλίθεο ή ηνπ Αζελατθνχ Πξαθηνξείνπ ή άιινπ
πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ ή ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ
Διιάδα ή ζε γξαθεία Σχπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ.
β. Απνπζηάδεη ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο πγείαο, ή εθπαηδεπηηθνχο φρη φκσο
παξαπάλσ απφ ηξία ρξφληα.
γ. Δίλαη ζπληαμηνχρνο.
8. Κάζε κέινο ηεο Έλσζεο πνπ γίλεηαη ππνπξγφο, εθιέγεηαη βνπιεπηήο,
πεξηθεξεηάξρεο, λνκάξρεο, δήκαξρνο, πξφεδξνο θνηλφηεηαο, δηνξίδεηαη γεληθφο
γξακκαηέαο ππνπξγείνπ, πξέζβεο ε.η., δηεπζχλσλ ζχκβνπινο επηρεηξήζεσο ή ζε
νπνηαδήπνηε κεηαθιεηή ζέζε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεηαη ζηα φξγαλα ηεο
Δλψζεσο ή σο αληηπξφζσπνο ζε ππέξηεξε νξγάλσζε. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε
πνπ θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο (δηεπζπληήο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, ζχκβνπινο
έθδνζεο, εηδηθφο ζχκβνπινο) ζε Μ.Μ.Δ. γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηέρεη κηα απφ
ηηο παξαπάλσ ζέζεηο. Ο ρξφλνο πάλησο απηφο ζεσξείηαη σο ρξφλνο δεκνζηνγξαθηθήο
ππεξεζίαο θαη ππνινγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε.
9. Καηά ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ.., ν δηαγξαθείο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε
Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο.
10. Δμαθνινπζεί λα παξακέλεη κέινο ηεο Έλσζεο ν ζπληάθηεο θαη κεηά ηε
ζπληαμηνδφηεζή ηνπ.
Άρθρο 10ο
1. Γηα λα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ειέγρεη θάζε ρξφλν ηελ θαηάζηαζε ησλ κειψλ.
2. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο θνηλνπνηεί ηηο απνθάζεηο δηαγξαθήο ζ’ απηνχο πνπ
δηαγξάθεθαλ.
3. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηαγξάθεη απφ ην Μεηξψν ηεο Δλψζεσο ηνπο ζπληάθηεο
πνπ έπαςαλ λα είλαη κέιε ηεο Δλψζεσο θαη εηδνπνηεί γηα ηηο δηαγξαθέο ηνλ Δληαίν
Γεκνζηνγξαθηθφ Οξγαληζκφ Δπηθνπξηθήο Αζθαιίζεσο θαη Πεξηζάιςεσο
(Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π.).
Άρθρο 11ο
1. Μπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ σο δφθηκα ή σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δλψζεσο, κε
απφθαζε ηνπ Γ.., ηα κέιε πνπ δηαγξάθεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ γ΄,
δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ, αθνχ δελ ππάξρνπλ πιένλ νη ιφγνη πνπ δηαγξάθεθαλ θαη εθφζνλ θαη
ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ έμσ απφ ηελ Έλσζε, ηφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φζν θαη ην
έξγν ηνπο ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ ζπληάθηε.
2. Δπαλεγγξάθνληαη σο δφθηκα ή σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δλψζεσο, εθείλνη πνπ
δηαγξάθεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη
ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. θαη
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αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Μηθηνχ πκβνπιίνπ πνπ παίξλεηαη κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη θαλεξή ςεθνθνξία.
3. Ο αηηψλ ηελ επαλεγγξαθή ηνπ θαιείηαη φπσο παξνπζηαζηεί ζην Γηνηθεηηθφ ή
ην Μηθηφ πκβνχιην θαη ππνζηεξίμεη ηελ αίηεζή ηνπ.
4. Η απφθαζε ηνπ Γ.., ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1 θαη ε απφθαζε ηνπ Μηθηνχ
πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο
Έλσζεο κε αλάξηεζε ζηα γξαθεία ηεο θαη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Καηά ηεο
απνθάζεσο απηήο θαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ή γλσζηνπνηήζεσο
κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο ή θάζε κέινο ηεο Έλσζεο λα πξνζθχγεη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε. Η πξνζθπγή ζπδεηείηαη ζηελ πξψηε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γ.. ε νπνία
απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη απφιπηε πιεηνςεθία θαηά ηελ έλαξμε απηήο
παξφλησλ κειψλ ηεο. Νέα αίηεζε γηα επαλεγγξαθή δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξηλ
πεξάζνπλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ απφξξηςε ηεο πξνεγνχκελεο. Η απφθαζε ηνπ Γ..,
ηνπ Μηθηνχ θαη ηεο Γ.. αλαηξέρεη ζηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ θαη ν
πξνζθεχγσλ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή ηεο πξνζθπγήο
θαη λα ππνζηεξίμνπλ απηήλ.
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Άρθρο 12ο
1. Σελ Έλσζε δηνηθεί Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ έρεη ελλέα κέιε. Η ζεηεία ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. Σν Γ.. εθιέγεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε
κπζηηθή ςεθνθνξία φπσο εηδηθφηεξα ζηα άξζ. 28, 29 θαη 30 νξίδεηαη. Σν Γ..
εθθξάδεη ηε βνχιεζε ηεο Έλσζεο θαη ηελ εθπξνζσπεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγνληαη ζπληάθηεο πνπ έρνπλ ηξία ρξφληα
ζπκπιεξσκέλα σο ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο.
Μεηά ηηο αξραηξεζίεο θαη κέζα ζε 6 κέξεο απφ απηέο ν ζχκβνπινο πνπ έιαβε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ νπνίν
αλήθεη, ζπγθξνηεί ην Γ.. κε κνλαδηθφ ζέκα ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα. Η πξφζθιεζε
πξνο ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ.. είλαη γξαπηή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην. Αλ κέζα
ζηηο 6 κέξεο ν πιεηνςεθίζαο δελ ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηφ
ζπγθαιείηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ ακέζσο επφκελνπ αλεμαξηήησο
ζπλδπαζκνχ. Καηά ηελ πξψηε απηή ζπλεδξίαζε εθιέγνληαη θαηά ζεηξά ν Πξφεδξνο,
ν Αληηπξφεδξνο, ν Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο θαη ν έθνξνο θηηξίσλ. Δπίζεο
εθιέγνληαη ν αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο θαη ν αλαπιεξσηήο Σακίαο νη νπνίνη
αληηθαζηζηνχλ ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία αληίζηνηρα φηαλ απηνί θσιχνληαη ή
απνπζηάδνπλ. Η ηδηφηεηα ηνπ εθφξνπ θηηξίσλ θαη ηνπ αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ή
αλαπιεξσηή Σακία κπνξνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν. Ο αλαπιεξσηήο
Γξακκαηέαο εθηειεί θαη θαζήθνληα εηδηθνχ Γξακκαηέα, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Κάζε κέινο κπνξεί λα πξνηείλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ή άιιν κέινο
γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ αμηψκαηα. Αθνινπζεί κπζηηθή ςεθνθνξία. Γηα ηελ
εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γ. Γξακκαηέα θαη Σακία απαηηείηαη απφιπηε
πιεηνςεθία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη φρη κφλν ησλ παξφλησλ. Γηα ηελ εθινγή
ησλ ινηπψλ αξθεί ε ζρεηηθή πιεηνςεθία. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ιεπθέο θαη
άθπξνη ςήθνη πξνζκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη αξλεηηθνί ςήθνη. Η εθινγή
Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γ. Γξακκαηέα θαη Σακία γίλεηαη θαηά ηε ζεηξά απηή. Αλ
θαηά ηελ πξψηε ςεθνθνξία ππήξμε ηζνςεθία ή θαλείο ππνςήθηνο δε ζπγθεληξψζεη
ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη γηα δεχηεξε θαη ηξίηε
θνξά. Δάλ θαη ε ηξίηε ςεθνθνξία είλαη αλεπηηπρήο, ε ζπλεδξίαζε δηαθφπηεηαη θαη
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επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε εκέξα εθηφο αλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ παίξλεηαη
κε ζρεηηθή πιεηνςεθία νξηζηεί άιιε κέξα. Δάλ θαηά ηε λέα ζπλεδξίαζε θαη πάιη
κεηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία δελ γίλεη δπλαηή ε εθινγή, αθνινπζεί ηέηαξηε ςεθνθνξία
θαηά ηελ απηή ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία ε εθινγή γίλεηαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία,
δειαδή ζηελ ςεθνθνξία απηή νη ιεπθέο θαη άθπξνη ςήθνη δελ πξνζκεηξψληαη θαη
εθιέγεηαη εθείλνο πνπ ζα πάξεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ςήθνπο, εθηφο αλ ππάξμεη
ηζνςεθία νπφηε δηελεξγείηαη θιήξσζε. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηελ εθινγή ζε
θάζε αμίσκα. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηελ ζπδήηεζε θαη ηηο ςεθνθνξίεο
δηεπζχλεη ν λενεθιεγείο Πξφεδξνο. Υξέε ςεθνιέθηνπ αζθεί ην αξραηφηεξν κέινο. Σν
Γ.. κφιηο θαηαξηηζζεί ζε ζψκα παξαιακβάλεη κε πξσηφθνιιν πνπ θαηαρσξίδεηαη
ζηα πξαθηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηε ζθξαγίδα, ηα βηβιία πξαθηηθψλ, ηα κεηξψα κειψλ, απφ δε ηνλ Σακία
ην ηακείν. Δπίζεο ν Σακίαο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη ζχληνκε έθζεζε
ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ ηακείνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ελ γέλεη ηεο Έλσζεο.
2. Μέινο ηνπ Πξνεδξείνπ κπνξεί λα παξαηηεζεί ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ή λα εθπέζεη
απηνχ χζηεξα απφ πξφηαζε κνκθήο 2 ζπκβνχισλ θαη πιεηνςεθίαο 5 κειψλ θαηφπηλ
κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Ο παξαηηεζείο ή εθπέζαο παξακέλεη κέινο ηνπ Γ.. Μεηά ηελ
παξαίηεζε ή ηελ έθπησζε εθ ηνπ αμηψκαηνο αθνινπζεί κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηελ
αλάδεημε εηο ην αμίσκα λένπ κέινπο σο εηο ηελ πξνεγνχκελε παξ. νξίδεηαη.
3. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζρέησο αλ θαηέρεη ή φρη αμίσκα ζ’ απηφ
κπνξεί λα παξαηηεζεί ή λα εθπέζεη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο χζηεξα απφ απφθαζε
ηνπ Γ.., εθφζνλ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα επί 4 ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ή κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο χζηεξα απφ πξφηαζε κνκθήο φπσο εηδηθφηεξα
ζηελ παξ. 4, άξζ. 27 νξίδεηαη. Σελ ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο ή εθπέζαληνο παίξλεη ν
πξψηνο θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ νπνίν κεηείρε ν
παξαηηεζείο ή εθπέζαο. Αλ ν ζπλδπαζκφο δελ έρεη αλαπιεξσκαηηθνχο ή έρεη
εμαληιεζεί ν θαηάινγνο απηψλ ή ν παξαηηεζείο ή εθπέζαο ήηαλ αλεμάξηεηνο, ηφηε
πξνθεξχζζνληαη εθινγέο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο αλ
ην Γ.. βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν 6κελν ηεο ζεηείαο ηνπ νπφηε δελ θεξχζζνληαη
εθινγέο έζησ θη αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ κεησζεί ζηνπο πέληε. Δάλ νη εθινγέο έγηλαλ
κε εληαίν ςεθνδέιηην ηφηε ηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο ή εθπέζαληνο θαηαιακβάλεη ν
πξψηνο θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθφο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα ζην
ακέζσο πξνεγνχκελν εδάθην αλαθέξνληαη.
4. Αλ παξαηηεζνχλ ηαπηφρξνλα ή εθπέζνπλ απφ ην αμίσκα ηνπο γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν πέληε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, παξαηηείηαη νιφθιεξν ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην νξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγηθήο Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο γηα αξραηξεζίεο. Σαπηφρξνλε ζεσξείηαη ε παξαίηεζε ή ε
έθπησζε πνπ έγηλε ζηελ απηή ζπλεδξίαζε. ε θάζε πεξίπησζε κέρξη λα εθιεγεί θαη
λα αλαιάβεη ην λέν Γ.., ην παξαηηεζέλ ή ην Γ.. ηνπ νπνίνπ έιεμε ε ζεηεία,
εμαθνινπζεί λα εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε θαη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα ηελ
δηαπεξαίσζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ.
5. Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη λα παξαηηεζεί γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, πξνηνχ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, ηφηε είλαη ππνρξεσκέλν λα θαιέζεη έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε, ζηελ νπνία ζα ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ, ζα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο
πνπ παξαηηήζεθε θαη ζα πξνηείλεη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Η Γεληθή
πλέιεπζε κπνξεί κε κπζηηθή ςεθνθνξία λα κε δερζεί ηελ παξαίηεζε. ηελ
αληίζεηε πεξίπησζε, γίλνληαη αξραηξεζίεο θαη κέρξη πνπ λα εθιεγεί θαη αλαιάβεη ην
λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην παιηφ αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ.
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6. Η Έλσζε παξέρεη πξνζηαζία, κε φια ηα πξφζθνξα θαη ζηε δηάζεζε ηεο κέζα,
ζηα κέιε ηνπ Γ.. θαη έλα ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
7. Πξν ηεο εθδφζεσο ηεο απνθάζεσο εθπηψζεσο κέινπο, ην Γ.. νθείιεη λα
θαιέζεη ην κέινο θαη λα αθνχζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. Καηά ηεο απνθάζεσο δε ηνπ
Γ.., ην κέινο πνπ εμέπεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο κέινπο ηνπ Γ.., κπνξεί λα
πξνζθχγεη ζηελ Πξψηε Γεληθή πλέιεπζε, Σαθηηθή ή Έθηαθηε, κε πξνζθπγή πνπ
θαηαηίζεηαη ζην Γ.. εληφο 30 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο εηο απηφ ηεο
απνθάζεσο.
8. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε εβδνκάδα, εθηάθησο δε,
φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν χζηεξα απφ πξφζθιεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν
θαη Γξακκαηέα, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε
κπνξεί λα πξνηείλεη θάζε κέινο ηνπ Γ.. Θέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηαηάμεσο κπνξεί
λα πξνηείλεη θάζε κέινο, ηα νπνία θαη ζπδεηνχληαη κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Έθηαθηε ζπλεδξίαζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε αίηεζε ηνπο
4 κέιε ηνπ Γ.. ζηελ νπνία αλαγξάθνπλ θαη ηα ζέκαηα πνπ ζέινπλ λα ζπδεηεζνχλ.
ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γ.. κέζα ζηηο
επφκελεο 48 ψξεο. Αλ δελ πξάμεη ηνχην, ηφηε ηα κέιε ζπγθαινχλ απηά ηα ίδηα ην
Γ.., ππνγξάθνληαο θαη απνζηέιινληαο ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο.
9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα 5
ηνπιάρηζηνλ κέιε κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. ε πεξίπησζε
κε απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ επφκελε κέξα κε ηα απηά ζέκαηα.
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη αλνηθηέο γηα ηα κέιε θαη νη ςεθνθνξίεο θαλεξέο
εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθά δεηήκαηα, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, εθινγή
πξνεδξείνπ, θήξπμε απεξγίαο ή αλ δηαθνξεηηθά ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ νξίδνληαη.
Γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηζρχεη ε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ εηδηθά ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ αλαθέξνληαη. Οη ιεπθέο ςήθνη θαη
ηα “απέρσ” δελ πξνζκεηξψληαη, εθηφο αλ άιισο ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ νξίδεηαη. ε
θάζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
παξφληνο επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία ζηελ απηήλ ή ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε.
Δάλ πάιη ππάξρεη ηζνςεθία δελ ιακβάλεηαη απφθαζε, ην δε ζέκα κπνξεί λα
επαλέιζεη πξνο ζπδήηεζε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
10. Οη ζπλεδξηάζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαηαρσξίδνληαη ζηα πξαθηηθά θαη
ππνγξάθνληαη απ’ φια ηα παξφληα κέιε. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο
απνρψξεζε κέινο απηφ ζεκεηψλεηαη. Μέινο πνπ δηαθψλεζε κπνξεί λα θαηαζέζεη
γξαπηά ηε δηαθσλία ηνπ ε νπνία ζα πεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά.
11. Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη ππεχζπλα πξνζσπηθά θαη αιιειέγγπα απέλαληη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ απφ απηήλ. Σα 2/5 ησλ ηακεηαθά
εληάμεη κειψλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξφηαζε κνκθήο θαηά νιφθιεξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ζπδεηείηαη ακέζσο ή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νπφηε ν Πξφεδξνο
απηνχ, ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κε κνλαδηθφ ζέκα ηε ζπδήηεζε επί ηεο
πξνηάζεσο κνκθήο. Τπεξςήθηζε ηεο πξφηαζεο κνκθήο ζπλεπάγεηαη ηελ παξαίηεζε
ηνπ Γ.. θαη ηελ δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ, ε εκεξνκελία ησλ νπνίσλ απνθαζίδεηαη
απφ ην Γ.. ην νπνίν εμαθνινπζεί κέρξη ηεο εθινγήο θαη ζπγθξνηήζεσο ζε ζψκα ηνπ
λένπ Γ.. λα δηνηθεί ηελ Έλσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεψλ
ηεο.
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Άρθρο 13ο
Οη βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη:
1. Πξνσζεί κε θάζε λφκηκν κέζν ηνπο ζθνπνχο ηεο Έλσζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη
ζην άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Απνθαζίδεη ηελ ζχλαςε ηδησηηθψλ ζπκθσληψλ,
ζχλαςε δαλείσλ κε ή ρσξίο εγγχεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Έλσζεο, ζπκβάζεσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ,
νξίδεη χςνο κηζζσκάησλ θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Αζηηθνχ
Γηθαίνπ εθφζνλ απηέο εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο.
2. Γηαπξαγκαηεχεηαη, ππνγξάθεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πηζηή εθαξκνγή
ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ησλ λφκσλ
πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο ακνηβέο, ηηο άδεηεο, ηε ζχλζεζε ηνπ
ζπληαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
3. Απνθαζίδεη ηελ θήξπμε απεξγίαο γηα πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
κειψλ, ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
ειεχζεξεο άζθεζεο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο.
Η απεξγία κπνξεί λα θεξπρζεί ζε νπνηνδήπνηε έληππν ή ππεξεζία φπνπ εξγάδνληαη
κέιε ηεο Έλσζεο ή λα είλαη γεληθή σο θαη απεξγία ζπκπαξαζηάζεσο
4. Οξγαλψλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Έλσζεο θαη ηδξχεη λέεο αλ ρξεηαζζεί.
5. πγθαιεί ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη θαηαξηίδεη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ηνπο.
6. Σα κέιε ηνπ Γ.., ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ
πκβνπιίσλ παίξλνπλ έμνδα παξαζηάζεσο θαη θηλήζεσο ή εκεξαξγίεο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. φηαλ
ζπδεηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Έλσζεο.
7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα θαιεί ηα κέιε ηνπ πνπ
θαηέρνπλ ζέζε επνπηείαο ή δηεπζχλζεσο γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ αλαθνξηθά κε
δεηήκαηα πνπ γελληνχληαη θαη έρνπλ ζρέζε κε εξγαζηαθά ζέκαηα ηνπ ρψξνπ
αξκνδηφηεηαο ηνπο. Δπίζεο κπνξεί λα θαιέζεη χζηεξα απφ θαηαγγειία ή
απηεπάγγειηα θάζε κέινο γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ εθφζνλ θαηαγγέιιεηαη φηη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φζα ζην άξζξν 7 νξίδνληαη ή θαη λα
παξαπέκπεη ην κέινο ηνχην ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Η κε εκθάληζε ηνπ
θαινπκέλνπ απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
8. Απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή
ζε ζπγγελή ή δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε ή δηεζλή Έλσζε ή ηελ απνρψξεζε απφ
απηήλ ή ηελ δηάιπζε απηήο.
9. Μπνξεί λα ηδξχζεη εηδηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο απνβιέπεη ζηε βνήζεηα θαη
πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε ηδηαίηεξεο θαη
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Δηδηθφο Καλνληζκφο, ηνλ νπνίν ζα ζπληάμεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ζα εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ζα θαζνξίζεη ηα ζρεηηθά κε ηε
Γηνίθεζε, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ ζέκαηα. Ο Καλνληζκφο
απηφο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ δελ απνηειεί
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
10. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ
ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζή ηνπ κέιε ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη ηηο εμήο επηηξνπέο: α) δηεζλψλ ζρέζεσλ, β)
δενληνινγίαο, γ) εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, δ) αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ
ζεκάησλ θαη ε) πλεπκαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη άιισλ ζεκάησλ.
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Άρθρο 14ο
1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:
α. Δθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζηα δηθαζηήξηα γεληθά, ζηηο δηνηθεηηθέο θαη άιιεο
αξρέο, θαζψο θαη ζε θάζε ηξίην.
β. Καιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην Μηθηφ πκβνχιην θαη ηελ
Απεξγηαθή Δπηηξνπή.
Γ. Τπνγξάθεη κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηα έγγξαθα ηεο Δλψζεσο θαη κε ηνλ Σακία
ηηο απνδείμεηο θαη ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη εηζπξάμεσο, σο θαη ηηο επηηαγέο.
2. Αλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. Κη φηαλ
απνπζηάδεη θη απηφο ην Γ.. νξίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία αλαπιεξσηή ηνπ
Πξνέδξνπ έλα ζχκβνπιν. Ο αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξφεδξνο ή κέινο ηνπ
Γ.. αζθεί, θαηά ην ρξφλν πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φια ηα θαζήθνληα απηνχ
θαη φζα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξνληαη.
Άρθρο 15o
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δλψζεσο,
ηεξεί ηα πξαθηηθά, ηελ αιιεινγξαθία, ππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα έγγξαθα,
ελεκεξψλεη ην Μεηξψν ησλ κειψλ θαη θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δλψζεσο.
Άρθρο 16ο
1. Ο Σακίαο είλαη πξντζηάκελνο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δλψζεσο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε ην ηξαπεδηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, θξνληίδεη λα γίλνληαη νη εηζπξάμεηο
θαη νη πιεξσκέο ηεο Δλψζεσο, ππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα εληάικαηα, θαζψο
θαη ηα ζπκβφιαηα, κε ηα νπνία ε Έλσζε, ρνξεγεί δάλεηα ή ππνζήθεο. Όηαλ ν Σακίαο
απνπζηάδεη, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή Σακία. Όηαλ θη απηφο απνπζηάδεη
ηνλ αλαπιεξψλεη έλαο απφ ηνπο πκβνχινπο, πνπ ηνλ νξίδεη θάζε θνξά ην Γ.. κε
κπζηηθή ςεθνθνξία.
2. Ο Σακίαο θαηαξηίδεη θαη θέξλεη ζην Γ.. γηα έγθξηζε θάζε Γεθέκβξην ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ, κέζα δε ζην Μάξηην θέξλεη ζην Γ.. γηα
έγθξηζε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, πνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, ηνλ
δηαβάδεη ζηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
Σέινο, ππνβάιιεη, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζην Γ.. έθζεζε γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δλψζεσο.
3. Κάζε δαπάλε ρξεηάδεηαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Άρθρο 17ο
1. Σαπηφρξνλα κε ην Γ.. ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη κηα ηξηκειή Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή πνπ ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο. Γηα λα βάιεη
θαλείο ππνςεθηφηεηα γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα έρεη ηξία ρξφληα
ζπκπιεξσκέλα κε ηαθηηθφ κέινο ηεο Έλσζεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία, εθινγή, παξαίηεζε,
αλαπιήξσζε κέινπο ηζρχνπλ αλαινγηθά φζα ζην άξζξν 12, 28, 29 θαη 30 γηα ην Γ..
νξίδνληαη.
2. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Έλσζεο,
νπζηαζηηθά θαη ηππηθά θάζε εμάκελν θαη θάζε δηαρεηξηζηηθφ έηνο. Έθηαθηα δε, φηαλ
θξίλεη φηη απηφ είλαη αλάγθε. Μεηά ηνλ έιεγρν ζπληάζζεη έθζεζε πνπ ππνβάιιεη ζην
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ ππάξρεη πεξίπησζε επζχλεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
γηα δηαρεηξηζηηθή αλσκαιία, ζπγθαιεί ε ίδηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία
ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηεο. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή
ηζρχνπλ φζα ζηα άξζξα 26 θαη 27 νξίδνληαη.
3. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηηο εθζέζεηο ηεο πνπ καδί
κε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξφλνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο
Δλψζεσο 10 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξέπεη
λα ζπλέιζεη νπσζδήπνηε κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηφηε πνπ έιεμε ην νηθνλνκηθφ
έηνο.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο φια
ηα βηβιία, έγγξαθα, θαη δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία.
5. Αλ παξαηηεζνχλ θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ην Γ.. είλαη
ππνρξεσκέλν λα θάλεη αξραηξεζίεο γηα λα εθιεγεί λέα Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ
Άρθρο 18ο
1. ηελ Έλσζε ιεηηνπξγνχλ δχν Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, ην Πξσηνβάζκην θαη
ην Γεπηεξνβάζκην.
2. Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά κέιε
θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά. ην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθιέγνληαη
ζπληάθηεο πνπ είλαη πέληε ρξφληα ηαθηηθά κέιε ηεο Δλψζεσο θαη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί γηα αηηκσηηθφ αδίθεκα ή δελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηεο
δηαγξαθήο.
3. Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά κέιε
πνπ εθιέγνληαη κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά. ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην εθιέγνληαη ζπληάθηεο πνπ είλαη δέθα ρξφληα ηαθηηθά κέιε ηεο Δλψζεσο
θαη δελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηεο δηαγξαθήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο
αλαπιεξσκαηηθνί ζεσξνχληαη φινη νη κε εθιεγέληεο. Οη ηξεηο (3) πξψηνη απφ απηνχο
θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξψλνπλ ηνπο ηαθηηθνχο. ηελ πεξίπησζε απηή ηε ζέζε
ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ παίξλεη ν ηέηαξηνο θιπ. θαηά ζεηξά επηηπρίαο κε εθιεγείο.
4. Σα κέιε ησλ Πξσηνβαζκίσλ θαη Γεπηεξνβαζκίσλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ
εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη εληαίν ςεθνδέιηην
θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Απφ ηνπο απνηπρφληεο νη ηξεηο πξψηνη θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε
ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ησλ παξ. 2 θαη 3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Πεηζαξρηθψλ
πκβνπιίσλ είλαη δηεηήο θαη αλεμάξηεηε ηεο ζεηείαο ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηεο
Δλψζεσο. Σν κέινο πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε
παξαίηεζεο, έθπησζεο, θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, ην ακέζσο επφκελν θαηά αξηζκφ
ςήθσλ πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ππνγξάθεη ηηο
θιήζεηο πξνο ηνπο δηαδίθνπο θαη ηνπο κάξηπξεο θαη θάζε άιιν έγγξαθν. ε
πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ή παξαηηήζεσο ή εθπηψζεσο κέινπο
αλαπιεξνχηαη απφ ηνλ πξψην θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο αλ
παίξλεη ηε ζέζε παξαηηεζέληνο ή εθπέζαληνο κεηαηάζζεηαη ζε ηαθηηθφ. Η
αλαπιήξσζε νξίδεηαη ζηα Πξαθηηθά σο εμήο: “Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην
απνηεινχκελν εθ ηνπ α, β, γ, (αλαπιεξσκαηηθνχ) θιεζέληνο εηο αλαπιήξσζηλ ηνπ
απνπζηάδνληνο ή θσιπνκέλνπ ηαθηηθνχ”. Αλαπιήξσζηο κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ην Δληαίν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην
ζπληάζζεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ή ηξνπνπνηεί απηφλ πνπ ππάξρεη. Ο
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηνλ
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ηξφπν ζχληαμεο θαη επίδνζεο ησλ θιήζεσλ, απνθάζεσλ θαη ινηπψλ εγγξαθψλ, ηνλ
ρξφλν πξνζέιεπζεο θαη εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ, ηνπο ιφγνπο εμαηξέζεσο ησλ κειψλ
ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ εηδηθφηεξα δελ
αληηκεησπίδεηαη κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο. Ο Καλνληζκφο απηφο γλσζηνπνηείηαη ζηα
κέιε θαη έρεη δεζκεπηηθή ηζρχ.
5. Γηα ηελ εμαίξεζε ησλ κειψλ ησλ Π.. ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηνπο δηθαζηέο,
φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 42 θαη επφκελα ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ζε θακία φκσο
πεξίπησζε ην Π.. δελ κπνξεί λα απνηειείηαη κφλν απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. Γηα
ηε λφκηκε ζχλζεζε αξθεί ε παξνπζία ελφο κφλν ηαθηηθνχ.
6. Σα Π.. θξίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ζπλείδεζε ηνπο ρσξίο λα δεζκεχνληαη απφ
δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ αλεχξεζε ηεο νπζηαζηηθήο
αιήζεηαο.
7. Αλεμαξηήησο ησλ φζσλ ζην άξζ. 13 παξ. 7 νξίδνληαη, ην Πξσηνβάζκην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, πξνηνχ αζθήζεη νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή δίσμε, κπνξεί λα
θαιέζεη θάζε κέινο ηεο Δλψζεσο γηα δηεπθξηλήζεηο.
8. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηα Πεηζαξρηθά
πκβνχιηα, δηνξίδεη γξακκαηέα πνπ ηεξεί θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
9. Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα απνθαζίδνπλ κε θαλεξή ςεθνθνξία, ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςήθνο πνπ Πξνέδξνπ ινγίδεηαη δηπιή. ηα πξαθηηθά θαη
ζηελ απφθαζε γξάθεηαη θαη ε άπνςε ηεο κεηνςεθίαο.
10. Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα πξέπεη λα εθδψζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κέζα ζε
ηξεηο κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηφηε πνπ θαηαηέζεθε ε έγθιεζε ή ε έθεζε. Σα Π.. κε
απφθαζή ηνπο, πνπ παίξλεηαη θαηά πιεηνςεθία, κπνξνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ
παξαπάλσ πξνζεζκία γηα έλα αθφκε ηξίκελν. Αλ ε απφθαζε δελ εθδνζεί κέζα ζην
δεχηεξν απηφ ηξίκελν, ηα κέιε ηνπ αληίζηνηρνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ράλνπλ
απηνδηθαίσο ην αμίσκά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ην ίδην
αμίσκα ζηελ επφκελε εθινγή. ε ηδηαίηεξα ζνβαξέο ή δχζθνιεο ππνζέζεηο ηα Π.. κε
νκφθσλε απφθαζε κπνξνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία γηα άιινπο δχν κήλεο.
11. Ο εγθαιψλ θαη ν εγθαινχκελνο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη ιάβνπλ κεηά ην
πέξαο ηεο πεηζαξρηθήο δίθεο εηο θάζε βαζκφλ, αληίγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο.
12. Σα κέιε ησλ δχν Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ, απνηεινχλ ην Δληαίν Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην.
13. Η έγθιηζε θαηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Έλσζεο, ε νπνία ελεκεξψλεη ην
Γ.. ην νπνίν πιένλ ησλ φζσλ ζηελ παξ. 7 άξζ. 13 νξίδνληαη, αλ θξίλεη ζθφπηκν
κπνξεί λα θαιέζεη ηα αληηδηθνχληα κέιε γηα εηξεληθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο.
Γηαθνξεηηθά ή αλ ε πξνζπάζεηα εηξεληθήο επίιπζεο απνηχρεη, πξνσζεί ηελ έγθιηζε
ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Π..
14. Σελ Πεηζαξρηθή δίσμε κέινπο κπνξεί λα δεηήζεη κε έγγξαθε έγθιηζή ηνπ
θάζε κέινο, θαη θάζε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Δπίζεο, ην Γ.. κε απφθαζή
ηνπ θαη απηεπαγγέιησο ην Π.., εάλ πεξηήιζε εηο γλψζε ηνπ πεηζαξρηθφ παξάπησκα
κέινπο, χζηεξα απφ θαηά πιεηνςεθία απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ.
Άρθρο 19ο
1. Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δηθάδεη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα
χζηεξα απφ έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ Γ.. ή ελφο κέινπο ή ελφο ηξίηνπ δηα ηνπ Γ. ή
θαη απηεπαγγέιησο ή πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γενληνινγίαο. Καιεί θαη αθνχεη
απηφλ πνπ εγθαιεί θη εθείλνλ πνπ εγθαιείηαη, εμεηάδεη ηνπο κάξηπξεο πνπ πξνηείλνπλ
νη δηάδηθνη θαζψο θαη εθείλνπο πνπ ην ίδην θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη θαη εξεπλά
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θάζε άιιν απαξαίηεην ζηνηρείν.
2. Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θνηλνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ κέζα
ζε δέθα κέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνλ εγθαινχληα θαη
ηνλ εγθαινχκελν. Έθεζε κπνξνχλ λα θάλνπλ ν ηηκσξεζείο ή ν εηζεγεηήο εθφζνλ ε
απφθαζε είλαη δηάθνξνο ηεο εηζεγήζεσο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο.
Με ηελ έθεζε αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο.
3. Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθδηθάδεη ηηο εθέζεηο ελαληίνλ ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνθαζίδεη ηειεζίδηθα
θαη ακεηάθιεηα, θνηλνπνηεί δε ηηο απνθάζεηο ζηνλ εγθαιέζαληα, ζηνλ εθεζίβιεην
θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα εκέξεο. Σν Γ.Π.. εμεηάδεη ην θάθειν
ηεο ππνζέζεσο. Μπνξεί φκσο αλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θξίλεη φηη δελ είλαη
δπλαηφ λα κνξθψζεη γλψκε, κε θαηά πιεηνςεθία απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ, λα
δεηήζεη ηελ εθ λένπ εμέηαζε ησλ καξηχξσλ, ηελ απηνπξφζσπν παξνπζία ησλ
δηαδίθσλ πξνο ππνβνιή εξσηήζεσλ σο θαη ηελ εμέηαζε λέσλ καξηχξσλ πνπ ζα
ππνδείμνπλ νη δηάδηθνη.
4. Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην εθδηθάδεη ζε πξψην βαζκφ
θαηαγγειίεο γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ
Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο πνπ
έγηλαλ ελψ απηά αζθνχζαλ ηα θαζήθνληα ηνπο αζρέησο ηνπ εάλ θαηά ην ρξφλν
ζπδεηήζεσο ηεο ππφζεζεο είραλ ή φρη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ή ηνπ
Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. ε δεχηεξν
βαζκφ νη ππνζέζεηο απηέο εθδηθάδνληαη απφ ην Δληαίν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Απφ
ην ίδην επίζεο φξγαλν εθδηθάδνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ θαη νη θαηεγνξίεο
γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κειψλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ πκβνπιίνπ. ην Δληαίν
απηφ φξγαλν δελ παίξλεη κέξνο ην κέινο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ελαληίνλ
ηνπ ζηξέθεηαη ε θαηεγνξία.
Πξφεδξνο ηνπ Δληαίνπ Πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεπηεξνβαζκίνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ή αλ απηφο θσιχεηαη, ν Πξφεδξνο ηνπ Πξσηνβαζκίνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. Σελ Πξνεδξία ησλ δχν πκβνπιίσλ αλαιακβάλνπλ ηα
κέιε ηνπο, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο.
5. Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα (Πξσηνβάζκην, Γεπηεξνβάζκην θαη Δληαίν) κε
απφθαζή ηνπο πνπ παίξλεηαη θαηά πιεηνςεθία, κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηελ
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ππφζεζε εθθξεκεί ζε πνηληθφ ή
αζηηθφ δηθαζηήξην θαη κέρξη λα εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε επ’ απηήο. Σα
Πεηζαξρηθά πκβνχιηα κπνξνχλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία λα αλαθαιέζνπλ
νπνηεδήπνηε ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ αλαζηνιή.
Άρθρο 20ο
1. α) Γηα ηα αδηθήκαηα ησλ παξ. 1ηβ, 1ηγ, 1δ άξζ. 7 επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
επίπιεμεο κε αλάξηεζε ηεο απνθάζεσο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
β) Γηα ηα αδηθήκαηα ησλ παξ. 1ηα, 1ηε, 1ηδ, 1ηε, 1ηζη, άξζ. 7 επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
αλάθιεζεο ζηελ ηάμε κε αλάξηεζε απηήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο εθηφο ηνπ εάλ ε
παξάβαζε αθνξά απφθαζε θήξπμεο απεξγίαο νπφηε επηβάιιεηαη πνηλήο δηαγξαθήο
κέρξη 1 έηνπο. ηνλ ππφηξνπν ησλ παξαπάλσ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ησλ
παξ.1α, 1β επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο απφ 10 εκεξψλ κέρξη 1
κελφο.
γ) Γηα ηα αδηθήκαηα ησλ παξ. 1γ, 1δ, 1ε άξζ. 7 επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
πξνζσξηλήο δηαγξαθήο απφ 10 εκεξψλ έσο 6 κελψλ.
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δ) Γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1ε άξζ. 7 ή ζηνλ ππφηξνπν ησλ αδηθεκάησλ απηήο ή
ηεο ακέζσο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο
δηαγξαθήο απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο.
ε) Γηα ηα αδηθήκαηα ησλ παξ. 1α, 1β, 1ζη, 1ζ, 1η, 1ηδ θαη 2 άξζ. 7 ή ηνλ ππφηξνπν
ησλ αδηθεκάησλ απηψλ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο απφ 6 κήλεο
έσο 2 έηε ή ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο.
ζη) Γηα φια ηα ινηπά αδηθήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη γεληθψο ή εηδηθψο εηο ην
παξφλ ή δελ πξνβιέπνληαη εηδηθψο αιιά απνηεινχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, επηβάιιεηαη κία εμ φισλ ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ
πνηλψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθάδνληνο Π..
2. Οη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ δηαβηβάδνληαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα εθηέιεζε θαη δεκνζίεπζε θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηηο
ζεκεηψλεη ζην κεηξψν κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε
δηαβηβάζζεθε ζην Γ.. Παξάιεηςε ή θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
ζεκειηψλεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ηνπο ππεχζπλνπο. Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα
επηβάιινπλ κία ησλ παξαπάλσ πνηλψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλάινγα κε ηελ
βαξχηεηα, ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθαλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
δξάζηε. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο επηβάιιεηαη ε βαξχηεξε απφ ηηο πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα.
3. Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη κέζα ζε ηξία ρξφληα αθ’ φηνπ
έγηλαλ. Ο ρξφλνο ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη αλ, γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, δελ
ήηαλ δπλαηή ε θαηάζεζε ηεο εγθιήζεσο. Απαιιαθηηθή απφθαζε πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ ιφγσ ακθηβνιηψλ, παξαγξαθήο, έκπξαθηεο κεηάλνηαο θαη ράξεο, δελ
δεζκεχεη ηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα.
4. Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα έρνπλ δηθαηνδνζία θαη ζηα δφθηκα κέιε ηεο
Δλψζεσο.
ΔΡΓΑΙΑΚΟΙ ΔΚΠΡΟΧΠΟΙ
Άρθρο 21ο
1. α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ ζηηο παξαθάησ παξ. 1β, 1γ, 1δ θαη 1ε
νξίδνληαη, ζε θάζε εκεξήζηα εθεκεξίδα ή Ρ/Σ ζηαζκφ δεκφζην, δεκνηηθφ ή ηδησηηθφ,
Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ή άιιν εκεξήζην κέζν ελεκέξσζεο πνπ εθδίδεηαη ή
ιεηηνπξγεί ζηε Θεζζαινλίθε ή ζε άιιε πφιε ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, εθιέγεηαη έλα
κέινο σο εξγαζηαθφο εθπξφζσπνο εθφζνλ ηα δφθηκα θαη ηαθηηθά κέιε πνπ
εξγάδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ΜΜΔ είλαη απφ 6 έσο 20, δχν εθφζνλ είλαη απφ 20
έσο 35 θαη ηξεηο εθφζνλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 35.
β) Πξνθεηκέλνπ πεξί Ρ/Σ ζηαζκνχ θαη εθφζνλ νη εξγαζηαθνί εθπξφζσπνη είλαη δχν ή
πεξηζζφηεξνη ηφηε ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθά ζα πξνέξρεηαη απφ ην ξαδηφθσλν
ή ηελ ηειεφξαζε.
γ) Σα γξαθεία Αζελατθψλ εθεκεξίδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Θεζζαινλίθε
ζεσξνχληαη σο εληαίν ζχλνιν. Σν ίδην θαη νη Ρ/Σ ζηαζκνί πνπ εδξεχνπλ εθηφο
Θεζζαινλίθεο.
δ) Σα ινηπά ηδησηηθά Ρ/Σ κέζα πιελ ηεο ΔΡΣ θαη δεκνηηθήο ξαδηνηειεφξαζεο,
ιακβάλνληαη σο εληαίν ζχλνιν σο επίζεο σο εληαίν ζχλνιν ιακβάλνληαη θαη ηα
Πξαθηνξεία Δηδήζεσλ.
ε) Οη ζπληάθηεο ησλ εθεκεξίδσλ θαη Ρ/Σ κέζσλ ηεο Θξάθεο θαη ζπληάθηεο ησλ
εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ θαη Ρ/Σ κέζσλ Μαθεδνλίαο εθιέγνπλ μερσξηζηνχο, θαηά
πεξηθέξεηα, εξγαζηαθνχο εθπξνζψπνπο.
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ζη) Δάλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 6 ηφηε ηα κέιε απηά εθιέγνπλ θαη
εθιέγνληαη κε ηα κέιε ηνπ πιένλ ζπγγελνχο Μ.Μ.Δ. πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γ..
2. Η εθινγή ησλ εξγαζηαθψλ αληηπξνζψπσλ γίλεηαη κέζα ζην επφκελν 15ήκεξν
απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λενεθιεγέληνο Γ.. ζε ζψκα θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη δηεηήο.
Οη εξγαζηαθνί αληηπξφζσπνη εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ, ε νπνία δηεμάγεηαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή ηνπ άξζ. 29. Τπνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
κέρξη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Όια ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζε
έλα ςεθνδέιηην, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα
θσηνηππεκέλν. Δθιέγεηαη φπνηνο πάξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.
Οη ππφινηπνη ζεσξνχληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαη θαινχληαη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
ηαθηηθνχ κέινπο ζε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή εθπηψζεσο ηνπ. Σπρφλ ελζηάζεηο
θαηά ηνπ θχξνπο εθινγήο εθδηθάδνληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Δθφζνλ ην
κέινο απαζρνιείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ εξγαζηαθνχο
ρψξνπο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ζηνλ θάζε ρψξν εξγαζίαο ηνπ αιιά κπνξεί λα
ζέζεη ππνςεθηφηεηα κφλν ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη εξγαζηαθνί αληηπξφζσπνη
απνηεινχλ ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ελεξγνχλ σο αληηπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζ’ απηφλ. Σα νλφκαηα ηνπο γλσζηνπνηνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζηνπο εξγνδφηεο. Μπνξνχλ λα ζπγθαινχλ, αθνχ ελεκεξσζεί ην Γ..,
έθηαθηεο – άηππεο ελεκεξσηηθέο ζπλειεχζεηο ησλ κειψλ πνπ εθπξνζσπνχλ, λα
κεηαθέξνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ απηψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην
νπνίν επίζεο λα αλαθέξνπλ θάζε παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο εθ κέξνπο ηνπ
εξγνδφηε. Σα δφθηκα κέιε έρνπλ κφλν ην δηθαίσκα εθινγήο. Σν Γ.. πξνζηαηεχεη κε
θάζε λφκηκν κέζν ηνπο εξγαζηαθνχο εθπξνζψπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο
θαη έλα ρξφλν κεηά ηε ιήμε απηήο.
3. ηελ Έλσζε ιεηηνπξγεί Μηθηφ πκβνχιην πνπ ην απαξηίδνπλ:
α. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
β. Σα ηαθηηθά κέιε ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ.
γ. Έλαο αληηπξφζσπνο ησλ ζπληαμηνχρσλ κειψλ ηεο Δλψζεσο.
δ. Οη εξγαζηαθνί αληηπξφζσπνη.
4. Σν έξγν ηνπ Μηθηνχ πκβνπιίνπ είλαη:
α. Να ελεκεξψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ γεληθψλ θαη
εηδηθψλ δεηεκάησλ ηεο Δλψζεσο.
β. Να ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα θάζε γεληθφ ή εηδηθφ δήηεκα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
γ. Να εμεηάδεη θαη λα απνθαζίδεη ζε ελζηάζεηο ελαληίνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
γηα ηελ εγγξαθή ή ηε κε εγγξαθή κειψλ.
δ. Οη απνθάζεηο ηνπ Μηθηνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Γ..
ΜΙΚΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ – ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΙΜΗ – ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΔΡΓΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ
Άρθρο 22ο
1. ην Μηθηφ πκβνχιην πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Δλψζεσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν λφκηκνο
αλαπιεξσηήο ηνπ.
2. Σν Μηθηφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη εξγάδεηαη ζε
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απαξηία φηαλ είλαη παξφληεο ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηα κηζά
ηνπιάρηζην κέιε ησλ θαηεγνξηψλ β, γ θαη δ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ην Μηθηφ
πκβνχιην ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζε 8 εκέξεο, νπφηε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ
είλαη παξφληα ηα κηζά απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ. Αλ ην Γ.. ακειήζεη λα
ζπγθαιέζεη ην Μηθηφ πκβνχιην ην 1/3 ησλ αληηπξνζψπσλ κπνξεί λα ην ζπγθαιέζεη
κέζα ζε 7 εκέξεο.
3. α. Σν πκβνχιην Σηκήο θαη Γενληνινγίαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, πνπ
εθιέγνληαη κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηε ζεηξά
ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε ν θάζε ππνςήθηνο. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. Γηθαίσκα εθινγήο έρνπλ φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη
δεθαπέληε (15), ηνπιάρηζηνλ, έηε σο ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο.
β. Σν πκβνχιην Σηκήο θαη Γενληνινγίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα
δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο θαη επηιακβάλεηαη ησλ πεξηπηψζεσλ παξάβαζήο ηνπ
είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα απφ έγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κέινπο
ηεο Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ή ηξίηνπ.
γ. Σν ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα, φηαλ παξίζηαληαη ηξία (3), ηνπιάρηζηνλ, απφ ηα
κέιε ηνπ θαη νη απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ.
δ. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Σηκήο θαη Γενληνινγίαο θνηλνπνηνχληαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ηηο δεκνζηνπνηεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλεη
ζθφπηκν.
ε. Υξέε Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Έλσζεο, ην
νπνίν νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άρθρο 23ο
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη ηελ θήξπμε απεξγίαο
εθιέγεη απφ ηα κέιε ηεο κε θαλεξή ςεθνθνξία 7κειή απεξγηαθή επηηξνπή ζηελ
νπνία αλαηίζεηαη ε πξαγκάησζε θαη επηηπρήο εμέιημε ηεο έθβαζεο ηνπ απεξγηαθνχ
αγψλα. Η απεξγηαθή επηηξνπή δελ ππνθαζηζηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ
θαζνδήγεζε ηεο απεξγίαο αιιά θξνληίδεη γηα φια ηα πξαθηηθά ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ, ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηελ πνξεία ηεο απεξγίαο θαη πινπνηεί ηηο
απνθάζεηο απηνχ.
Άρθρο 24ο
1. ηελ Έλσζε ηδξχεηαη κφληκνο ινγαξηαζκφο κε ηνλ ηίηιν «Απεξγηαθφ Σακείν».
θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη λα βνεζάεη νηθνλνκηθά ηα κέιε ηεο θαη ηα κε κέιε ηεο ζε
πεξίπησζε απεξγίαο ή αληαπεξγίαο ή ζε άιιεο έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. Δπίζεο ην
«Απεξγηαθφ Σακείν» θαιχπηεη νηθνλνκηθά ηνπο απεξγηαθνχο αγψλεο εθ’ φζνλ νη
πφξνη ηεο Έλσζεο δελ θζάλνπλ γη’ απηφ.
2. Σν Απεξγηαθφ Σακείν δηαρεηξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηα ηελ
δηαρείξηζή ηνπ απηή ειέγρεηαη απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ινγνδνηεί ζηε
Γεληθή πλέιεπζε.
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Άρθρο 25ο
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Έλσζεο.
Απνηειείηαη απφ ηα ηαθηηθά κέιε, πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
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ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Έλσζε ηνλ πξνεγνχκελν πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ρξφλν.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε:
α. Φεθίδεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζή
ηνπ.
β. Δθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ,
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο
ζηελ ππεξθείκελε νξγάλσζε.
γ. Απνθαζίδεη, έπεηηα απφ ζπδήηεζε γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρεηξίζεσο θαη ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ.
δ. Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγρψλεπζε ηεο Έλσζεο κε άιια ζσκαηεία θαη ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζε επξχηεξεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ
γηα ηελ ίδξπζε απηψλ.
ε. Διέγρεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ κπνξεί λα ην παχεη.
ζη. Απνθαζίδεη γηα ηελ θάζνδν ηνπ θιάδνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθνχο αγψλεο θαη ηελ
θήξπμε απεξγίαο εθ’ φζνλ δελ έρεη θεξχμεη απηήλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή εθ’
φζνλ δεηεζεί ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηα κέιε ζχκθσλα κε φζα ζηελ
παξ. 2 άξζ. 26 θαη παξ. 5 άξζ. 27 νξίδνληαη.
δ. Δθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Έλσζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π.
ε. Απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηεο Έλσζεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο
κεηά ηε δηάιπζή ηεο.
ζ. Έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ Έλσζε θαη
πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ, ή δελ αλαθέξεηαη εηδηθφ ζην
παξφλ Καηαζηαηηθφ.
Άρθρο 26ο
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιεί ηα κέιε ζε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε
ρξφλν θαη κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά
κε ηνλ Απνινγηζκφ θαη Ιζνινγηζκφ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ
θαη Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιεί ηα κέιε ζε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε
θνξά πνπ λνκίδεη φηη ην επηβάιεη ην ζπκθέξνλ ηεο Δλψζεσο, θαζψο θαη φηαλ ην
δεηήζεη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 17 παξ. 2, θαιεί επίζεο
έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φηαλ ην δεηήζεη ην 1/3 ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ, πνπ έρνπλ πιεξψζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπο πξνο ηελ Έλσζε. ηελ
πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα θαιέζεη ηελ
έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή
αίηεζε. Αλ δελ πξάμεη ηνχην κέζα ζηηο 10 εκέξεο ηφηε ζπγθαινχλ ηε Γεληθή
πλέιεπζε νη αηηνχληεο ππνγξάθνληαο απηνί ηηο πξνζθιήζεηο, εθαξκνδφκελεο θαηά
ηα ινηπά ηεο επνκέλεο παξ. 3.
3. Γηα ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εηδνπνηείηαη θάζε κέινο
ρσξηζηά θαη ε ζρεηηθή πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε επζχλε ησλ
εξγαζηαθψλ αληηπξνζψπσλ. Οη πξνζθιήζεηο ζηέιλνληαη θαη αλαξηψληαη επηά (7)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ηαθηηθήο
θαη ηξεηο (3) εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έθηαθηεο. ηηο πξνζθιήζεηο αλαθέξεηαη ν ηφπνο,
ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο πλειεχζεσο, αλ είλαη πξψηε ή δεχηεξε, ν αξηζκφο ησλ κειψλ
πνπ ρξεηάδεηαη γηα απαξηία θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Γε κπνξεί λα ιεθζεί
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απφθαζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 27.
4. Η Γεληθή πλέιεπζε ηαθηηθή ή έθηαθηε, βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη
παξφλ ην 1/3 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπ
πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ.
5. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε λέα ζπλεδξίαζε
κε ηα ίδηα ζέκαηα κέζα ζε 10 εκέξεο, νπφηε γηα ηελ απαξηία αξθεί ε παξνπζία ηνπ
1/4 ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. Αλ θαη πάιη δελ ππάξμεη απαξηία, ε
Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε λέα ζπλεδξίαζε κε ηα ίδηα ζέκαηα κέζα ζε 10
εκέξεο, νπφηε απαξηία ππάξρεη κε φζα κέιε θη αλ πξνζέιζνπλ. Ο ρξφλνο ζπγθιίζεσο
ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, απνθαζίδεηαη απφ ην Γ.. θαη
αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε, κε απαηηνχκελε ηεο απνζηνιήο δεχηεξεο θαη
ηξίηεο πξνζθιήζεσο εθηφο αλ ην Γ.. απνθαζίζεη άιισο.
Άρθρο 27ο
1. Καηά ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγεηαη Πξφεδξνο θαη
Γξακκαηέαο απηήο κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο θαη ζρεηηθή πιεηνςεθία. Μέρξη ηελ εθινγή
ηνπ Πξνέδξνπ ε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο.
2. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη γηα
αλαζεψξεζε, ηξνπνπνίεζε ή αλαζχληαμε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζπλεξγαζία ηεο
Έλσζεο κε άιια ζσκαηεία, ζπκκεηνρή ηεο ζε επξχηεξεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο
ή δηάιπζή ηεο, ηφηε απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 1/2 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ, νη δε απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειψλ πνπ
είλαη παξφληα.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη είηε κε αλάηαζε, είηε κε κπζηηθή ή θαλεξή
ςεθνθνξία κε νλνκαζηηθή θιήζε. Οη απνθάζεηο γηα αξραηξεζίεο, εθινγήο
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
(πξφηαζε κνκθήο), έγθξηζε ινγνδνζίαο, πξνζσπηθά δεηήκαηα, απεξγία, επηβνιή
εθηάθησλ εηζθνξψλ, ηξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ, ζπγρψλεπζε ηεο Έλσζεο κε άιια
ζσκαηεία θαζψο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Έλσζεο ζε επξχηεξεο επαγγεικαηηθέο
νξγαλψζεηο, παίξλνληαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
4. Θέκαηα εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ κεηά ην πέξαο
ηεο ζπδεηήζεσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο εθφζνλ πξνηαζνχλ απφ
ην Γ.. ή ην 1/5 ησλ παξφλησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο κειψλ. Η
πξφηαζε θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζην πξνεδξείν ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ θαη πξηλ
αξρίζεη ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Πξφηαζε κνκθήο
ελαληίνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο ή Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ, ησλ αληηπξνζψπσλ ή κέινπο κπνξεί λα ππνβιεζεί
νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ζπδεηείηαη ακέζσο
εθφζνλ πξνηαζεί εγγξάθσο απφ ην 1/5 ησλ παξφλησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο κειψλ. Γηα ηελ ππεξςήθηζε ηεο πξφηαζεο κνκθήο απαηηείηαη
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κειψλ.
Η ππεξςήθηζε ηεο πξφηαζεο κνκθήο ζπλεπάγεηαη ηελ παξαίηεζε ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ θαη ηε δηελέξγεηα λέσλ εθινγψλ.
5. Γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο πλειεχζεσλ ην
Γ.. ζα θαηαξηίζεη Καλνληζκφ, πνπ ζα εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε.
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ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ - ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ
Άρθρο 28ο
1. Η ζεηεία ησλ κειψλ φισλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (πκβνπιίσλ θαη
Δπηηξνπψλ) είλαη δηεηήο θαη ιήγεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγήο ησλ λέσλ
νξγάλσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο αληηπξνζψπνπο ζε ππεξθείκελε νξγάλσζε ε ζεηεία ηνπο
είλαη επίζεο δηεηήο εθηφο αλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο ππεξθείκελεο νξγαλψζεσο
πξνβιέπεηαη άιινο ρξφλνο ζεηείαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ απηήο, νπφηε ν ρξφλνο
ζεηείαο ησλ αληηπξνζψπσλ είλαη φζνο θαη ν ρξφλνο ζεηείαο ησλ νξγάλσλ ηεο
ππεξθείκελεο νξγαλψζεσο. ε πεξίπησζε αλαπιεξσκαηηθήο εθινγήο, ε ζεηεία ησλ
λέσλ κειψλ πνπ εμειέγεζαλ, δηαξθεί γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα κέρξηο φηνπ
ζπκπιεξσζεί ε δηεηία. ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο ή εθπηψζεσο φινπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηηείηαη θαη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
2. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.. ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο
αλαινγηθήο ή κε εληαίν ςεθνδέιηην, εθφζνλ δε ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί. Οη
ππνςεθηφηεηεο γηα ην Γ.. ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο
ππνβάιινληαη θαηά ζπλδπαζκνχο ή κεκνλσκέλεο. πλδπαζκφο ζεσξείηαη ην
ςεθνδέιηην πνπ πεξηέρεη 5 ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίνπο γηα ην Γ.. θαη θέξεη δηαθξηηηθφ
ηίηιν. Αλ ππάξρεη έζησ θαη έλαο ζπλδπαζκφο φιεο νη ινηπέο κεκνλσκέλεο
ππνςεθηφηεηεο ζεσξνχληαη σο αλεμάξηεηεο θαη ε εθινγή γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο
απιήο αλαινγηθήο. Αλ δελ ππάξρεη έζησ θαη έλαο ζπλδπαζκφο ε εθινγή γίλεηαη κε
εληαίν ςεθνδέιηην.
3. Κάζε ηαθηηθφ κέινο κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα θαη λα εθιεγεί κνλάρα γηα
έλα απφ ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Πεηζαξρηθά πκβνχιηα,
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, Μηθηφ πκβνχιην).
4. Οη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη γξαπηά ζηε γξακκαηεία ηεο Έλσζεο πέληε
(5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο θαη δηαβηβάδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή, πνπ αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη γλσζηνπνηεί ηνλ θαηάινγφ ηνπο
θαζψο θαη ην πξφγξακκα ησλ αξραηξεζηψλ κε αλάξηεζε ζηα Γξαθεία ηεο Έλσζεο
θαη ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο ησλ κειψλ. Δθφζνλ νη ππνςεθηφηεηεο αλήθνπλ ζε
ζπλδπαζκφ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ θνηλνχ θαη θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ηνπ
ζπλδπαζκνχ.
5. Καηά ηηο αξραηξεζίεο ην νλνκαηεπψλπκν ησλ ππνςεθίσλ κπαίλνπλ κε
αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ζηελ ζηήιε ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε φξγαλν.
Άρθρο 29ο
1. Οη αξραηξεζίεο θαη νη ςεθνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηφζν ζηηο ηαθηηθέο
φζν θαη ζηηο έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο γίλνληαη απφ ηξηκειή Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή ε νπνία εθιέγεηαη θάζε 2 ρξφληα ζηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
κε κπζηηθή ςεθνθνξία θη εληαίν ςεθνδέιηην. Υξέε Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθηειεί ην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγνληαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο ζπληάθηεο πνπ έρνπλ ηξία
ρξφληα ζπκπιεξσκέλα σο ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο. Οη κε εθιεγέληεο ινγίδνληαη σο
αλαπιεξσκαηηθνί θαη θαινχληαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζε πεξίπησζε
παξαηηήζεσο, απνπζίαο, θσιχκαηνο ή έθπησζεο κέινπο απηήο.
2. Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ε
ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα νπνηνδήπνηε φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ. Τπνςεθηφηεηα γηα
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κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο.
3. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα δχν
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, θαη
απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί γηα λα ηε
βνεζήζνπλ ζην έξγν ηεο, αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
παίξλεη φια ηα αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο κέηξα, γηα ηελ άςνγε, αδηάβιεηε θαη
αλεπεξέαζηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ θαη ησλ ςεθνθνξηψλ.
4. Πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία ν Πξφεδξνο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
εμαθξηβψλεη ηε γλεζηφηεηα ηεο θαηαζηάζεσο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
θαη πνπ ζπληάζζεη ε Γξακκαηεία ηεο Δλψζεσο θαη ηελ επηθπξψλεη κε πξάμε ηνπ πνπ
θαηαρσξείηαη ζην ηέινο ηεο θαηαζηάζεσο.
Η θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηεο
θαηνηθίαο, ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θάζε κέινπο, θαη, έπεηηα απφ ηελ
ςεθνθνξία, ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζην
πεξηζψξην, δίπια απφ ην φλνκα θάζε κέινπο.
5. Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ε Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Έλσζεο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ δίδεηαη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο ζε
θάζε κέινο πνπ ζα ην δεηήζεη. Σα ςεθνδέιηηα θαη ην πξαθηηθφ θπιάζζνληαη κε
επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο. Σα ςεθνδέιηηα θαηαζηξέθνληαη αθνχ
πεξάζνπλ δχν ρξφληα απφ ηηο αξραηξεζίεο.
Άρθρο 30ο
1. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαιακβάλεη απφ ηε Γξακκαηεία ηε ζθξαγίδα ηεο
Έλσζεο, ηελ ςεθνδφρν, πνπ ειέγρεη θαη ζθξαγίδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κειψλ κε δχν
αληίγξαθα, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θάζε ςεθνδέιηην.
2. Σα ςεθνδέιηηα ηππψλνληαη κε θξνληίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
Μεκνλσκέλεο αηηήζεηο ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη ππνςήθηνη. Απφ ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ησλ εθινγψλ ηνηρνθνιιείηαη ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο
θαη ζηελ αίζνπζα πνπ γίλνληαη νη εθινγέο, πίλαθαο κε ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηα
νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ρσξηζηά γηα ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ηνπο αληηπξνζψπνπο αλσηέξσλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη γηα ηπρφλ άιινπ νξγάλνπ ππνςεθίνπο. Οη πίλαθεο
απηνί παξακέλνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ πνπ κπνξεί λα είλαη κία ή δχν
εκέξεο.
Οη έδξεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ν αξηζκφο
ησλ αληηπξνζψπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ρσξηζηψλ
ππνςεθίσλ αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε. Σν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ
ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ εθιέγνληαη. Σν
πειίθνλ απηήο ηεο δηαίξεζεο παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο νζνδήπνηε θαη αλ είλαη
απηφ, απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. Κάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη εθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο
φζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθφ κέηξν ζηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ
έιαβε.
Υσξηζηφο ππνςήθηνο πνπ έιαβε ηνλ ίδην ή κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ απφ ην
εθινγηθφ κέηξν θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην φξγαλν γηα ην νπνίν έρεη ζέζεη
ππνςεθηφηεηα.
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πλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ππνςεθίνπο ιηγφηεξνπο απφ ηηο έδξεο πνπ ηνπ
αλήθνπλ, θαηαιακβάλεη ηφζεο κφλν έδξεο ή εθιέγεη ηφζνπο κφλν αληηπξνζψπνπο
φζνη είλαη θαη νη ππνςήθηνη.
Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαη ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, θαηαλέκνληαη απφ κία
ζηνπο ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα ή έρνπλ
εθιέμεη έλαλ αληηπξφζσπν θαη νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν ςεθνδειηίσλ
κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ην
εθινγηθφ κέηξν.
Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη
θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαηαλέκνληαη
κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ππφινηπν ςεθνδειηίσλ απφ κία
έδξα ή απφ έλαλ αληηπξφζσπν. Χο ππφινηπν ζεσξείηαη θαη ν αξηζκφο ςήθσλ πνπ
έιαβε ζπλδπαζκφο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο θαη δελ εμέιεμε έδξα ή δελ εμειέγε
απφ ηελ πξψηε θαηαλνκή. ε θάζε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε. Πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ησλ εθινγψλ, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε πξνεδξεχνληα δηθαζηηθφ
ειέγρνπλ δεκφζηα ηηο θάιπεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλείο θαη άδεηεο απφ
νηνδήπνηε αληηθείκελν, ζηε ζπλέρεηα επίζεο δεκφζηα ηηο ζθξαγίδεη κε βνπινθέξη.
Αθνινχζσο θάζε ςεθνθφξνο αθνχ γίλεη εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ
κεηξψνπ κειψλ ζην νπνίν πξέπεη λα θαίλεηαη φηη είλαη γξακκέλνο θαη ηακεηαθά
ηαθηνπνηεκέλνο, φπσο πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ θαη ν λφκνο, παίξλεη θάθειν θαη
ςεθνδέιηηα θαη ςεθίδεη κπζηηθά ζε ηδηαίηεξν ρψξν. ηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηελ
θάιπε θαη ξίρλεη ην θάθειν κέζα. Οη θάθεινη θαη ηα ςεθνδέιηηα πξέπεη λα είλαη
φκνηα ζην ρξψκα θαη ζηηο δηαζηάζεηο θαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηππσκέλα ή
πνιπγξαθεκέλα ή δαθηπινγξαθεκέλα. Η ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ
ζσκαηείνπ κπνξεί λα γίλεη θαη ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, εθφζνλ θαηαβιεζνχλ νη
νθεηιέο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα έρεη εθνδηαζζεί απφ ηνλ ηακία ηεο
απεξρφκελεο δηνίθεζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ν δηθαζηηθφο κε ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλνίγεη ηελ θάιπε θαη θάλεη ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ παξνπζία
εθπξνζψπνπ θάζε παξάηαμεο. Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγήο αλαθεξχζζεη ηνπο
επηηπρφληεο φπσο πξνβιέπεηαη. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζνπλ πξαθηηθά γηα ηελ
αξίζκεζε ησλ ςήθσλ, ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ γηα θάζε
φξγαλν θαη ην ππνγξάθνπλ.
3. Η ςεθνθνξία δηαξθεί απφ ηηο 10 ην πξσί κέρξη ηηο 3 κ.κ. θαη παξαηείλεηαη αλ
ππάξρνπλ έμσ απφ ηελ αίζνπζα ςεθνθφξνη πνπ επηζπκνχλ λα ςεθίζνπλ.
4. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, φηαλ ιήμεη ε ςεθνθνξία, κεηξάεη ηνπο θαθέινπο.
Αλ βξεζνχλ πεξηζζφηεξνη θάθεινη απφ εθείλνπο πνπ ςήθηζαλ, ν δηθαζηηθφο
αληηπξφζσπνο αθαηξεί ζηελ ηχρε φζνπο θαθέινπο πιενλάδνπλ θαη ηνπο θαηαζηξέθεη
ρσξίο λα ηνπο αλνίμεη.
5. Ύζηεξα, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλνίγεη ηνπο θαθέινπο, αξηζκεί ηα
ςεθνδέιηηα θαη πάλσ ζε θαζέλα απφ απηά ν δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο ζεκεηψλεη κε
θφθθηλν κειάλη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πξνηηκήζεσο. Αλ ζ’ έλα θάθειν βξεζνχλ
πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα, απηά ζεσξνχληαη άθπξα, πξάγκα πνπ ζεκεηψλεη
πάλσ ζηα ςεθνδέιηηα ν δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο.
6. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αθπξψλεη θαη ηα ςεθνδέιηηα πνπ έρνπλ δηαθξηηηθά
ζεκεία θαη παξαβηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. Σα
άθπξα θαη ιεπθά ςεθνδέιηηα ππνινγίδνληαη γηα λα βξεζεί ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ
ςήθηζαλ.
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Άρθρο 31o
Σν Καηαζηαηηθφ απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ 2/5 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δλψζεσο πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηελ ηξνπνπνίεζε ηε δεηνχλ ηα κέιε, ε Γεληθή
πλέιεπζε πξέπεη λα ζπγθιεζεί κέζα ζε είθνζη κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνηάζεσο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 28 παξ. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε
απαξηία ηνπ 1/2 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4
ησλ παξφλησλ .
Άρθρο 32ο
Η ζθξαγίδα ηεο Δλψζεσο είλαη ζηξφγγπιε θαη ζε θχθιν πεξηέρεη ηηο ιέμεηο
«Έλσζε πληαθηψλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο», ην ρξφλν πνπ
ηδξχζεθε θαη ζχκπιεγκα ησλ αξρηθψλ γξακκάησλ ησλ δχν ιέμεσλ: «Έλσζε
πληαθηψλ».
Άρθρο 33ο
ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Έλσζεο, φπσο νξίδνπλ νη λφκνη, ε πεξηνπζία ηεο
πεξηέρεηαη ζην Σακείν πληάμεσο Πξνζσπηθνχ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ– Θεζζαινλίθεο
(Σ..Π.Δ.Α.Θ.).
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Άρθρο 34o
1. Όζνη εξγάδνληαλ ζε νπνηνδήπνηε ξαδηνηειενπηηθφ ζηαζκφ δεκφζην, δεκνηηθφ
ή ηδησηηθφ πνπ είρε έζησ θαη πξνζσξηλή άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ζε αλαγλσξηζκέλν
Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ή ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα απνθιεηζηηθά σο ζπληάθηεο,
ζχκθσλα κε φζα ζηελ παξ. 2 άξζ. 5 νξίδνληαη θαη ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζην
Σ..Π.Δ.Α.Θ., Σ.Α.Τ...Ι.Σ. ή Ι.Κ.Α., έρνπλ ηηο ινηπέο απφ ην άξζ. 6 νξηδφκελεο
πξνυπνζέζεηο πιελ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο ην νπνίν νξίδεηαη κφλν γηα ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 40ν έηνο, εγγξάθνληαη εθφζνλ ππαρζνχλ φζνη δελ ήηαλ
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σ..Π.Δ.Α.Θ. χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ε νπνία ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά εληφο κελφο απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ηξνπνπνηεκέλνπ
Καηαζηαηηθνχ σο δφθηκα κέιε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ κελφο θακία αίηεζε δελ
γίλεηαη δεθηή θαη ηζρχνπλ γηα φινπο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο έρνπλ.
2. Η παξ. 6 άξζ. 9 δελ έρεη εθαξκνγή γηα φζα κέιε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο πξνζηαηεχνληαλ απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 7 θαη 1ζη άξζ. 9 ηνπ
πξντζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ θαη είραλ 10εηή ηνπιάρηζην αζθάιηζε ζην Σ..Π.Δ.Α.Θ.
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