KEΦAΛAIO A΄
TITΛOΣ — EΔPA — ΣKOΠOΣ — ΜΕΣΑ

Άρθρο 1 TITΛOΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται πανελλήνιο δημοσιογραφικό επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με την ονομασία «ENΩΣΗ ΣYNTAKTΩN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TYΠOY και ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ »
(ΕΣΗΤΛΣΥΜ).
Άρθρο 2 EΔPA
Έδρα του ιδρυομένου σωματείου ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής, με γραφεία στην Νέα
Σμύρνη Αττικής (οδός Ομήρου αρ. 21). Η διεύθυνση μπορεί να αλλάζει με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σωματείο μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού του να ιδρύει
παραρτήματα ή να διατηρεί γραφεία και σε άλλους Δήμους, πόλεις ή περιοχές εντός των
εκάστοτε ορίων της Ελλάδος με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 3 ΣKOΠOΙ
Σκοποί του σωματείου, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικοί, που θα
αναφέρεται στο εξής ως «Ένωση», είναι:

1. Η ανάδειξη του επαγγελματικού ρόλου που αποτελεί ο συντάκτης του σύγχρονου
ηλεκτρονικού Τύπου και η αντιμετώπιση περιθωριοποίησης του.
2. H προστασία και η εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών σε ελληνικό και διεθνές
επίπεδο και η συνακόλουθη με αυτούς προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου και της
έκφρασης, καθώς και η διασφάλιση της αρχής ότι η πληροφόρηση, υπό οποιαδήποτε
μορφή, είναι κοινωνικό αγαθό. Συνακόλουθα, η Ένωση προωθεί και την καλλιέργεια
της γνώσης.
3. H προστασία, προαγωγή και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών,
πολιτιστικών, κοινωνικών, πνευματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών
του, όπως επίσης και η αναβάθμιση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, με
παράλληλη προσαρμογή στις νέες συνθήκες των ΜΜΕ.
4. H καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς και η συμπαράσταση
προς τους άλλους εργαζομένους της χώρας.
5. H ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς δημοσιογραφικές
οργανώσεις, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ελληνικούς και διεθνείς
οργανισμούς οποιασδήποτε φύσεως, η ανταλλαγή πληροφοριών για τα επαγγελματικά
ζητήματα και τα γενικότερα προβλήματα του Τύπου και την εξέλιξη των νέων
τεχνολογιών.
6. Η προσφορά, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, κάθε δυνατής βοήθειας
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας. Συμφέρει στη
χώρα, την οικονομία και την κοινωνία, να λείψουν ή και να περιοριστούν, όσο γίνεται
πιο πολύ, οι σημερινές ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αλλά και των
περιφερειών μεταξύ τους.
7. Η συμβολή στην αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού
Τύπου, στην προστασία της
ελευθεροτυπίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προώθηση των
αρχών της Δημοκρατίας.
8. Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού
επιπέδου των μελών της.

9. Η στήριξη και η προαγωγή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και όλων των
επαγγελμάτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση και την μετάδοση ιδεών και
πληροφορίας, όπως ορίζουν οι σύγχρονες συνθήκες.
10. Η εξυπηρέτηση των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.
Άρθρο 4 ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ
Τα μέσα με τα οποία η Ένωση επιδιώκει τους σκοπούς της είναι:

1. H κοινή προσπάθεια με όλες τις νόμιμες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας, από
την πιο απλή ώς την πιο πολύπλοκη.
2. H ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η λειτουργία και η ενίσχυση
λέσχης, βιβλιοθήκης, μουσείου περιοδικού και μη Τύπου, καθώς και άλλων οργάνων
οποιασδήποτε νομικής μορφής (ινστιτούτων επιμόρφωσης κ.λπ.) και υπηρεσιών που το
Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε απαραίτητες.
3. H ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικού οργάνου για την έκδοση
εντύπων με σκοπό την επιμόρφωση των μελών της και την προαγωγή του Τύπου και
των άλλων μέσων ενημέρωσης.
4. H ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχολής δημοσιογραφίας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την κατάρτιση νέων μελών και για την επιμόρφωση των
παλαιών.
5. Οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις όταν και όπου κριθεί τούτο
απαραίτητο και συμμετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις συγγενών οργανώσεων, για τα
προβλήματα του Τύπου και της Δημοσιογραφίας.
6. Η συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες συγγενικές επαγγελματικές οργανώσεις της
χώρας. Επίσης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις.
7. H χρήση κάθε νόμιμου, ηθικού και πρόσφορου μέσου που προσιδιάζει στο χαρακτήρα
της Ένωσης και κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, έστω και αν αυτό δεν
αναφέρεται ρητά στο παρόν.
8. Υποβοηθά, με κάθε νόμιμο τρόπο, την κατάρτιση, την εφαρμογή και την
αποτελεσματικότητα των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση
των ενισχύσεων που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλοι χρηματοδοτικοί
οργανισμοί της Ε.Ε. και την καλύτερη πληροφόρηση για τις μεταβολές που
σημειώνονται στην οικονομία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και για τις εξελίξεις στην
τεχνολογία, την διοίκηση και την οργάνωση.

9. Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ευρύτερη κατανόηση της ανάγκης διαρθρωτικών
αλλαγών στους διάφορους τομείς της οικονομίας, τον εντοπισμό των περιοχών της
χώρας που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αξιόλογης ανάπτυξης, τον εντοπισμό
της παραοικονομίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής
ικανότητας της οικονομίας.

10. Υποστηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συνεταιρισμούς και τους λοιπούς τοπικούς
και περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς σε κάθε σωστή τους ενέργεια ή απόφαση για
την επίλυση των τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων.

11. Διατηρεί αρμονικές σχέσεις με τις Ενώσεις Τύπου.

12. Συνεργάζεται στενά ή και συνδέεται οργανωτικά με τις περιφερειακές Δημοσιογραφικές
Οργανώσεις.

13. Ανταλλάσσει πληροφορίες με Δημοσιογραφικές οργανώσεις του εξωτερικού για
επαγγελματικά θέματα, της εξελίξεις της τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα
γενικότερα προβλήματα του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης.
Άρθρο 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Ένωσης ορίζεται για χρόνο αόριστο και αρχίζει την ημέρα που θα δημοσιευθεί
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, θα δύναται να λυθεί με ομόφωνη απόφαση των τακτικών μελών του.
KEΦAΛAIO B΄

ΠOPOI THΣ ENΩΣΗΣ
Άρθρο 6
Οι πόροι της Ένωσης είναι:

1) Τα δικαιώματα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, που μπορούν να
αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι Ειδικές εισφορές που προκύπτουν από κοινωνικές εκδηλώσεις.
3) Οι δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την Ένωση.
Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομία ή κληροδοσία που δεν προέρχεται από
μέλος της Ένωσης, πρέπει να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον η δωρεά, η κληρονομία ή η κληροδοσία
εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης.
4) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
5) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της
Ένωσης, ανεξάρτητα από το εάν προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό.
6) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
επιβάλλονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το
σύνολο της συνδρομής κάθε μέλους δύο (2) ετών για κάθε περίπτωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΛΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΤΙΜΑ)- ΕΓΓΡΑΦΗ – YΠ OXPEΩΣEIΣ KAI ΔIKAIΩMATA ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7 ΜΕΛΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΠΙΤΙΜΑ)
Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18
ετών) ή νομικό πρόσωπο , δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής,
εφόσον αποδέχονται το περιεχόμενο και τους όρους του καταστατικού, τις νόμιμες
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής
και της ετήσιας συνδρομής η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης.
Με την εγγραφή τους στο μητρώο των τακτικών μελών υποχρεούνται να καταβάλουν
εισφορά είκοσι (20) ευρώ για ετήσια συνδρομή.
Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της
Ένωσης.
Εκλέγουν τα διοικητικά όργανα της Ένωσης.
Πληρώνουν τις συνδρομές τους όπως αυτές καθορίζονται από το Δ.Σ.
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να συμμετέχουν στη λειτουργία και
στην εν γένει ζωή της Ένωσης, ιδίως δε να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να
προάγουν το σκοπό της.
Επίσης τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που απονέμονται στα μέλη από το νόμο
και το καταστατικό, όπως το δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις, το
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης της Ένωσης κ.α.
Ειδικότερα το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Εξαιρετικά τα νεοεισερχόμενα τακτικά μέλη αποκτούν το
δικαίωμα του εκλέγειν έξι μήνες μετά την είσοδό τους, ενώ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι
ένα χρόνο μετά από αυτή.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜEΛΗ
Τα επίτιμα μέλη της Ένωσης ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση των μελών μετά
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να είναι Έλληνες και Ξένοι. Τα επίτιμα
μέλη δεν έχουν καμία οικονομικής φύσεως υποχρέωση προς την Ένωση (π.χ. δικαίωμα
εγγραφής ή ετήσιες εισφορές). Επίσης τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου, ούτε
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 8 ΕΝΝΟΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλη της Ένωσης είναι συντάκτες (δημοσιογράφοι αμειβόμενοι ή μη κατά την εγγραφή τους),
ιδιοκτήτες ιστολογιών (bloggers), ιδιοκτήτες ιστοτόπων δημοσιογραφικού ή ενημερωτικού
χαρακτήρα, απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολούμενοι με
σύγχρονα πολυμέσα (multimedia), αρθρογράφοι και παραγωγοί σε δίκτυα κοινωνικής
δικτύωσης(facebook.com, youtube.com κτλ,), παραγωγοί σε πλατφόρμες εκπομπών
ευρυζωνικότητας (ustream.tv, κτλ) και υποστηρικτές της Ένωσης με συγκεκριμένα δικαιώματα
και υποχρεώσεις

1) «Συντάκτες» ονομάζονται όλοι όσοι ασκούν τη δημοσιογραφία (είτε επί αμοιβή είτε όχι).
Δημοσιογραφική εργασία νοείται η εργασία για τη διεύθυνση και τη σύνταξη της
δημοσιογραφικής ύλης στα κάθε είδους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα
πρακτορεία ειδήσεων. Ειδικότερα, συντάκτες είναι όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
ως διευθυντές, διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, επιμελητές ύλης, συντάκτες επί

της ύλης, άλλοι συντάκτες γραφείου, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι,
χρονογράφοι, κριτικοί, μεταφραστές, σκιτσογράφοι, γελοιογράφοι, διορθωτές και
επιμελητές κειμένων.

2) Ιδιοκτήτες ιστολογιών (bloggers) και
ιδιοκτήτες ιστοτόπων δημοσιογραφικού ή
ενημερωτικού χαρακτήρα ονομάζονται εκείνοι στους οποίους ανήκει το όνομα
καταχώρησης (domain name) με το οποίο εγγράφονται στην Ένωση.
3) Απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών αλλοδαπής ή ημεδαπής, ονομάζονται εκείνοι οι
οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών από Σχολή η οποία παρέχει την αντίστοιχη εκπαίδευση.
4) Οι ασχολούμενοι με σύγχρονα πολυμέσα (multimedia), αρθρογράφοι και παραγωγοί σε
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης(facebook.com, youtube.com κτλ), παραγωγοί σε
πλατφόρμες εκπομπών ευρυζωνικότητας (ustream.tv, κτλ)ονομάζονται εκείνοι οι οποίοι
αποδεδειγμένα έχουν δημιουργήσει επαρκές οπτικοακουστικό υλικό σύμφωνα με την
κρίση του ΔΣ της Ένωσης.
5) Οι υποστηρικτές της Ένωσης ονομάζονται εκείνοι οι οποίοι συμφωνούν με τους σκοπούς
της Ένωσης δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και έχουν συγκεκριμένα
δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Άρθρο 9 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1) Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι πληρούν τις ιδιότητες του άρθρου 8 του
κεφαλαίου Γ.
2) Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αλλά η συνδρομή ισχύει για το
έτος που αρχίζει την 1/1 και τελειώνει την 31/12 κάθε έτους.
3) Η ιδιότητα του μέλους επιδέχεται αντιπροσώπευση αλλά δεν μεταβιβάζεται ούτε
κληρονομείται.
Άρθρο 10 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για κάθε μέλος εκτός της περίπτωσης του άρθρου 8 παράγραφος 5
1) Τα μέλη λαμβάνουν ταυτότητες με την ιδιότητα του μέλους όπως το ορίζει επιτροπή που
διορίζεται από τα μέλη του ΔΣ
2) Για να εγγραφεί μέλος κάποιος εκτός των ιδιοτήτων του άρθρου 8 χρειάζεται να
i.

Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση,
παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή των ηθών.

ii.

Τα παραπάνω αδικήματα πρέπει να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή
πλημμελήματος. `Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού
μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με τα άλλα πιστοποιητικά.

iii.

Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

iv.

Να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας

v.

Να μην είναι μέλος άλλης ένωσης συντακτών ηλεκτρονικού τύπου που
αντιτίθεται στους σκοπούς της ένωσης

vi.

Να προταθεί από 2 (δυο) υπάρχοντα μέλη της ένωσης

vii.

Να συμπληρώσει αίτηση μέλους προς την ένωση

viii.

Δεν έχει επιδείξει στο παρελθόν αποδεδειγμένα ενέργειες που αντιστρατεύονται
τους σκοπούς της ένωσης

ix.

Ειδικά για την περίπτωση 5 του ισχύουν μόνο οι παράγραφοι 2 και
προηγουμένου

x.

Δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

xi.

Τα μέλη εγγράφονται στο μητρώο μελών

xii.

Τα μέλη διαγράφονται άμεσα με απόφαση του ΔΣ της ένωσης όταν προκύψει ότι
δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ένωσης ή δεν πληρούν τα στοιχεία όπως
αναφέρονται παραπάνω

xiii.

Τα διαγραφέντα μέλη μπορούν να υποβάλλουν εντάσεις μια εβδομάδα μετά από
την διαγραφή τους και κοινοποίηση σε αυτούς, εγγράφως στην έδρα της
Ένωσης εξηγώντας τις ενστάσεις τους. Σε αυτή την περίπτωση το ΔΣ αποφασίζει
σε ειδική συνεδρίαση και τελεσιδικεί

5 του

Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1) Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση:
2) Να ασκούν τη δημοσιογραφία με συναίσθημα ευθύνης και καλή πίστη. Να τηρούν την
επαγγελματική αλληλεγγύη και γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής
και δεοντολογίας εκτός της περίπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 5
3) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται
στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει με
οποιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
4) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών
5) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να
εναντιώνονται σε κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της
αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους έκτος της περίπτωσης άρθρου 6 παράγραφος 5
6) Να μην επιδιώκουν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα οφέλη.
7) Να μη δέχονται δώρα που σχετίζονται με τη δημοσιογραφική τους εργασία.
8) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.
9) Να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις των μελών και να πειθαρχούν στις
αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη
υποχρεούνται να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες.
10) Να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης τη διεύθυνση της κατοικίας τους και τον
αριθμό του τηλεφώνου τους, καθώς και κάθε μεταβολή τους.
11) Να μην παίρνουν μέρος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις
ή σωματεία, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις
και τα συμφέροντα της Ένωσης.
12) Στην αρχή κάθε χρόνου πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ένωσης υπεύθυνη
δήλωση του N.Δ. 1599/1986 με μεταβολές των στοιχείων τους, για την ενημέρωση του
Μητρώου και για να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον έλεγχο που
προβλέπει το Καταστατικό.
13) Να τηρούν, παράλληλα προς τις διατάξεις του Καταστατικού, και τις διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύουν για τα σωματεία

14) Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις
από τις χώρους των μέσων που έχουν πρόσβαση και να συμμορφώνονται με τις
σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. H παράβαση ειδικά των συστάσεων
αυτών θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.
15) Να καταβάλουν εγκαίρως την συνδρομή τους.
16) Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης.
17) Να μελετούν τα πρακτικά και να ενημερώνονται για την πορεία και την κατάσταση των
οικονομικών της Ένωσης.
18) H παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ
Άρθρο 12 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Κάθε μέλος μπορεί ν' αποχωρήσει ή να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την
Ένωση, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αποχώρησης
πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς (3) μήνες πριν
από την λήξη της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος αυτής αφού προηγουμένως
εξοφλήσουν όλες τις οφειλές προς την ένωση μέχρι το τέλος του έτους αποχώρησης
τους.
ΕΠΑΕΓΓΡΑΦΗ
2. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να ξαναεγγραφούν .
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

3. Διαγράφεται από την ΄Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος:
4. Αν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την εγγραφή νέων
μελών.
5. Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία,
ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό
κακουργήματος ή πλημμελήματος.
6. Διαγράφεται επίσης από την ΄Ένωση ένα μέλος έπειτα από τελεσίδικη απόφαση των
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.
7. Αν διέκοψε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο μαζικής
ενημέρωσης , πέρα από 6 μήνες. Στην περίπτωση που αναλάβει πάλι δημοσιογραφική
ιδιότητα το μέλος που διαγράφτηκε, τότε μπορεί να επανεγγραφεί αλλά μετά τη
συμπλήρωση ενός χρόνου συνεχούς εκτενούς δημοσιογραφικής δραστηριότητας.
8. Αν καθυστερεί περισσότερες από 2 ετήσιες συνδρομές.
9. Με την διάλυση της Ένωσης.
Άρθρο 13
1. Για να μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό
Συμβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο την κατάσταση των μελών.
2. Τις αποφάσεις για διαγραφή τις κοινοποιεί ο Γενικός Γραμματεύς σε αυτούς που
διαγράφηκαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (ΟΡΓΑΝΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Άρθρο 14 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

1) Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει 3 μέλη. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι πενταετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει η Γενική Συνέλευση με
φανερή ψηφοφορία και δια ανατάσεως της χειρός.
2) Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματεύς και ο Ταμίας, που αποτελούν το Προεδρείο,
3) Με ειδική απόφαση του ΔΣ ορίζονται επιτροπές που αποτελούνται από μέλη της ένωσης
ή/και μέλη του ΔΣ της ένωσης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα 2 από τα τρία μέλη του. Τις
αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο τις παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του που είναι παρόντα,
5) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για
οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμά του, γίνεται νέα εκλογή, αν ο χρόνος μέχρι πού να
λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος από έξη μήνες. ΄Αν ο
χρόνος είναι μικρότερος από έξη μήνες, τότε συγκαλείται γενική συνέλευση για την
αναπλήρωση του μέλους.
6) Αν παραιτηθούν ή εκπέσουν από το αξίωμά τους για οποιοδήποτε λόγο δύο μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται
αρχαιρεσίες.
7) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο προτού
λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην
οποία θα υποβάλει την παραίτησή του και θα εξηγήσει τους λόγους της παραιτήσεως. Η
Γενική Συνέλευση μπορεί φανερή ψηφοφορία να μη δεχτεί την παραίτηση. Στην
αντίθετη περίπτωση γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι που να εκλεγεί νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.
8) Η ΄Ένωση παρέχει προστασία, με όλα τα πρόσφορα και στη διάθεσή της μέσα, στα μέλη
του Δ.Σ. και ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.
9) Το Δ.Σ. συγκαλείται σε συνεδριάσεις από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. και
βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα 2/3 των μελών του.
10) Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα της διοικήσεως της Ένωσης και λογοδοτεί
στην Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ
Οι βασικές υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

1) Προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 3 κεφάλαιο Α του Καταστατικού.
2) Οργανώνει τις υπηρεσίες της Ενώσεως και ιδρύει νέες αν χρειαστεί.
3) Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια
διάταξή τους.
4) Ο Γραμματεύς τηρεί τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων, που διαβάζονται και
εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση.
5) Καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών που προωθούν τους σκοπούς της
ένωσης
6) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

i.

Εκπροσωπεί την ΄Ένωση ενώπιον κάθε Δικαστικής, Φορολογικής, Διοικητικής ή
άλλης αρχής καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου

ii.

Προεδρεύει και διευθύνει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συγκαλεί με απόφαση
του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθώς και τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ.

iii.

Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ενώσεως και με τον Ταμία
τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως.

iv.

Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο γραμματέας

7) Γενικός Γραμματεύς είναι ο προϊστάμενος της Γραμματείας της Ενώσεως, τηρεί την
αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ενημερώνει το μητρώο
των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα της Ενώσεως, επίσης κρατάει το πρακτικό του
Δ.Σ.
8) Ο Ταμίας είναι προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών της Ενώσεως, που
λειτουργούν με το τραπεζικό λογιστικό σύστημα, φροντίζει να γίνονται οι εισπράξεις
και οι πληρωμές της Ενώσεως, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, καθώς
και τα συμβόλαια, με τα οποία η ΄Ένωση, έπειτα από απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, χορηγεί δάνεια ή υποθήκες. Ο Ταμίας φροντίζει για την κανονική
είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.
9) Ο Ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον
προϋπολογισμό του άλλου χρόνου, μέσα δε στο Νοέμβριο φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση
τον απολογισμό του προηγουμένου χρόνου, προς έγκρισή του
10) Κάθε δαπάνη χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 16
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα
μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 'Ένωση τον
προηγούμενο πριν από τη Γενική Συνέλευση χρόνο.

1) Η Γενική Συνέλευση :
i.

Ψηφίζει το Καταστατικό της Ενώσεως και αποφασίζει για την τροποποίησή του.

ii.

Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την εφορευτική επιτροπή τριών
μελών αν πρόκειται για εκλογές.

iii.

Αποφασίζει, έπειτα από συζήτηση, για τον απολογισμό της οικονομικής
διαχειρίσεως
και επικυρώνει τους λογαριασμούς της ενώσεως με απλή
πλειοψηφία των παρόντων.

iv.

Αποφασίζει για τη συγχώνευση της Ενώσεως με άλλα σωματεία και τη
συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις.

v.

Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να το παύει.

vi.

Αποφασίζει για τη διάλυση της Ενώσεως και τη διά8εση της περιουσίας της μετά
τη διάλυσή της.

vii.

Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα πού αφορά την ΄Ένωση και
που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου

viii.

Εγκρίνει τον ισολογισμό της ενώσεως και αποφασίζει για την μεταβολή του
σκοπού.

ix.

Τροποποιεί το καταστατικό της Ένωσης.

Άρθρο 17 ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο και
μέχρι το τέλος Απριλίου, για να συζητήσουν και ν' αποφασίσουν σχετικά με τον
απολογισμό του περασμένου έτους.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που
νομίζει ότι το επιβάλλει το συμφέρον της Ενώσεως
3) Καλεί επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση και για συγκεκριμένο Θέμα, όταν το ζητήσει το
1/3 των ν μελών που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που έχουν πληρώσει τις
συνδρομές τους προς την Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να καλέσει τη έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τότε πού
υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
4) Για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά και η
σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο ηλεκτρονικούς χώρους. επτά (7) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στις προσκλήσεις αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα
και η ώρα της Συνελεύσεως, αν είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, ο αριθμός των μελών
που χρειάζεται για απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν. Απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη
5) Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/3
των τακτικών μελών πού έχουν πληρώσει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.
6) Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ίδια διαδικασία τη Γενική
Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε 10 ημέρες, οπότε για την
απαρτία είναι αρκετή ή παρουσία τού 1 /4 των τακτικών μελών. Αν και πάλι δεν
υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ίδια διαδικασία την τακτική
Γενική Συνέλευση σε τρίτη συνεδρίαση μέσα σε 10 και πάλι ημέρες με τα ίδια θέματα,
οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις
συνδρομές τους. Αν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με
την ίδια διαδικασία μέσα σε 10 ημέρες και με τα ίδια θέματα και συνεδριάζει με όσα
μέλη κι αν είναι παρόντα.
7) Όταν πρόκειται για έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν στη δεύτερη συνεδρίαση δεν γίνει
απαρτία, ματαιώνεται η Συνέλευση.
Άρθρο 18

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ενώσεως.
2) Σε περίπτωση όμως που συζητείται πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πρόεδρος πού διευθύνει τη συζήτηση.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
τακτικών μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για αναθεώρηση,

τροποποίηση ή ανασύνταξη του Καταστατικού, συνεργασία της Ενώσεως μα άλλα
σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της,
τότε απαιτείται η παρουσία του ½ των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι
Δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾ των μελών που είναι παρόντα.

4) Οι αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως παίρνονται την ίδια ημέρα που
πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση
αποφασίσει να γίνει η ψηφοφορία Έλλην ημέρα, πάντως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από το τέλος της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στις αρχαιρεσίες, η
ψηφοφορία, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος και μέλη που δεν ήταν παρόντα στη
Γενική Συνέλευση, γίνεται από τις 8 το πρωί ως τη δύση του ήλιου. 4. Η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για αποφάσεις για
αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο (πρόταση μομφής), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία,
επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση της
Ενώσεως με άλλα σωματεία, καθώς και για τη συμμετοχή της Ενώσεως σε ευρύτερες
επαγγελματικές οργανώσεις.
5) Το δικαίωμα της ψήφου ασκείται με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με ταυτόχρονη
ηλεκτρονική σύνδεση οπτοκοακουστικού ευρυζωνικού μέσου
6) Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, τόσο στην τακτική όσο και στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση, γίνονται πάντα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Πριν από τη συζήτηση
των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, επιτρέπεται να γίνει συζήτηση και για θέματα
που δεν περιλαμβάνονται σ' αυτήν, εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, και πριν από 48 ώρες, τουλάχιστον πενήντα τακτικά μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γίνεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι απορριπτική, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να ζητήσουν την
έγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη από τη Γενική Συνέλευση, που
αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι
παρόντα, με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τα 4/5 εκείνων
που υπέγραψαν την αίτηση.
7) Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα,
διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλη ημέρα για να συνεχιστεί η συζήτηση και να
παρθούν αποφάσεις. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να
περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, η δε ψηφοφορία γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες
αφού τελειώσει η συζήτηση.
8) Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των Συνελεύσεων, το
Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίσει Κανονισμό, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ KΑΙ APXAΙΡΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ KΑΙ APXAΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 19

1) Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι πενταετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής
των νέου οργάνου.
2) Τα υπόλοιπα όργανα της ένωσης διορίζονται από το ΔΣ και η θητεία τους λήγει με
απόφαση το ΔΣ
3) Κάθε μέλος που έχει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα

4) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη Γραμματεία της Ενώσεως πέντε (5)
πλήρεις ημέρες το μέγιστο πριν από τις αρχαιρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔA
Άρθρο 20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ενώσεως που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που
την τροποποίηση την ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι
ημέρες από την υποβολή της προτάσεως για να αποφασίσει. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με
απαρτία του ½ τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα.
Επίσης το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, όταν κριθεί τούτο αναγκαίο για τη
λειτουργική προώθηση της Ένωσης, από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το
σκοπό αυτό.

Άρθρο 21 ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα της Ενώσεως είναι στρογγυλή και σε κύκλο περιέχει τις λέξεις «΄ENΩΣΗ
ΣYNTAKTΩN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TYΠOY και ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ» και στο εσωτερικό υπάρχει
σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων που απαρτίζουν τον τίτλο της Ενώσεως.

Άρθρο 22 ΔΙΑΛΥΣΗ
1) Η Ένωση διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των μελών. Για να
αποφασιστεί η διάλυση χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία
των τριών τετάρτων των παρόντων.
2) Επίσης η Ένωση διαλύεται μόλις τα μέλη της μείνουν λιγότερα από δέκα.
3) Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί η Ένωση, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή
το ένα πέμπτο των μελών του α) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλη
αιτία είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί η Ένωση
σύμφωνα με το καταστατικό, β) αν, ο σκοπός της Ένωσης εκπληρώθηκε ή από τη μακρόχρονη
αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός της έχει εγκαταλειφθεί.
Άρθρο 23 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η Ένωση δεν είναι κερδοσκοπική και κατά συνέπεια δεν γίνεται καμία διανομή κερδών κατά
την λειτουργία της ή την διάλυσή της στα μέλη.
Τα κεφάλαια της Ένωσης ουδέποτε διανέμονται στα μέλη αλλά διατίθενται για την
πραγματοποίηση των σκοπών του.
Η περιουσία της Ενώσεως που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.
Για τα τυχόν χρέη της Ενώσεως η ευθύνη των μελών περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.
Σε καμία περίπτωση εξερχόμενο ένα μέλος δεν δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε ποσό από την
περιουσία της Ενώσεως. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη της Ένωσης δεν έχουν δικαίωμα στην

περιουσία οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με τον χρόνο που παρέμειναν
μέλη.
Άρθρο 24 ΒΙΒΛΙΑ
Για την άρτια λειτουργία και την νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, τηρούνται τα
παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται πριν χρησιμοποιηθούν από το Δ.Σ.
1-Βιβλία μητρώου μελών, στα οποία αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο και
πατρώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και
διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.
2-Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4- Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και
πληρωμές.
5- Βιβλία περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία της Ενώσεως.
6- Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Δ.Σ.
Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαιώματα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω
Βιβλίων.
Άρθρο 25
Η Ένωση υποχρεούται να συμμορφώνεται στις κείμενες διατάξεις των άρθρων 78-106 του
Αστικού Κώδικα καθώς και της εν γένει κείμενης σωματειακής νομοθεσίας.
Άρθρο 26
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 26 άρθρα και
αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύσει
από την εγγραφή της Ένωσης στα τηρούμενα Βιβλία Συλλόγων του Πρωτοδικείου Αθηνών,
υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

