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ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε.Π.Η.Ε.Α.
Ψηφισθέν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µελών της 24ης Νοεµβρίου 1972 και
εγκριθέν διά της υπ’ αριθµ. 5314/1972 αποφάσεως του Πολυµ. Πρωτοδικείου
Αθηνών.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ένωσις Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών Ε.Π.Η.Ε.Α. αποτελεί το
Επαγγελµατικό Σωµατείο των εργαζοµένων υπαλλήλων στις Ηµερήσιες Αθηναϊκές
Εφηµερίδες

χαρακτηριζοµένη

ως

δηµοσιογραφική

Οργάνωση

υπό

της

προϊσχύσασας νοµοθεσίας « Α.Ν. 1093/38 Α.Ν. 2176/40» και του Ν.∆. 1004/1971
«περί ∆ηµοσιογραφικού επαγγέλµατος».
Το αρχικό Καταστατικό του Σωµατείου εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5176/1945
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει καταχωρηθεί νόµιµα στα βιβλία του
Πρωτοδικείου Αθηνών την 19-11-1945 τροποποιηθέν

µεταγενέστερα µε τις υπ’

αριθµ. 9425/1947, 11611/1950, 9962/1958, 5314/1972, 2822/1987 και 4943/2002
αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί νόµιµα στο
τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-3-1948, 2-1-1953, 118-1958, 16-2-1973, 20-10-1987 και 23-7-2002.
Το Καταστατικό της Ένωσης αναµορφωθέν ήδη διά προσαρµογής του προς τις
διατάξεις του Ν.∆. 1004/71, τις συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Ν.∆.
795/71 και 890/71 «Περί Επαγγελµατικών Σωµατείων και Ενώσεων» σε συνδυασµό
µε τις παραπάνω τροποποιήσεις, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείµενο αποτελούµενο
από τα επόµενα 34 άρθρα.

Άρθρον 1
Ίδρυσις – Επωνυµία
Ιδρύεται

Επαγγελµατικόν

Σωµατείον

ως

∆ηµοσιογραφική

Επαγγελµατική

Οργάνωσις, υπό την επωνυµίαν «Ένωσις Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών» εδρεύον εν Αθήναις, διεπόµενον υπό των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού,
Επαγγελµατικών

των

διατάξεων

Σωµατείων

των
και

Ν.∆.

795/1971

Ενώσεων»

του

και

890/1971

«Περί

Ν.∆.

1004/71

«περί
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δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος» και των διατάξεων του Αστικού Κώδικος,
αναφερόµενον περαιτέρω εν τω παρόντι απλώς ως «Ένωσις».

Άρθρον 2
Μέλη της Ενώσεως
1) Επιφυλασσόµενης της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος,
ως µέλη της Ενώσεως εγγράφονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που
παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηφία όσοι εργάζονται αποκλειστικά κατά κύριο
επάγγελµα µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, στις Οικονοµικές, Εµπορικές και
∆ιοικητικές

υπηρεσίες

των

Ηµερήσιων

Πολιτικών,

Οικονοµικών,

Αθλητικών

Εφηµερίδων, των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθµών µε έδρα το νοµό Αττικής
µε µία από τις ειδικότητες : Οικονοµικού ή Εµπορικού ∆ιευθυντή,

αναπληρωτή

αυτών, Προσωπάρχη,

Αναλυτή και

Ταµία, Λογιστή,

Βοηθού Λογιστή,

Προγραµµατιστή Η/Υ, Παραγωγού ∆ιαφηµίσεων, Εισπράκτορα, ∆ιεκπεραιωτού,
Αποθηκάριου, ∆αχτυλογράφου, Αρχειοθέτη, Υπαλλήλου Marketing, ∆ιαφηµίσεων
και

∆ηµοσίων

Πιστώσεων

και

Σχέσεων,

Αγγελιών,

Πωλήσεων,

Οικονοµικών

Συνδροµών,

Υπηρεσιών,

Προσφορών,

Προµηθειών,

Μηχανογράφησης,

Στατιστικής Υπηρεσίας, Κυκλοφορίας, Γραµµατείας, Τηλετύπων (FAX), Τηλεφωνητή
και

του

Υπαλλήλου

Ροής

Προγράµµατος

των

νοµίµως

λειτουργούντων

Ραδιοτηλεοπτικών Σταθµών.
2) Μέλη εγγράφονται επίσης µε την ίδια διαδικασία οι υπάλληλοι του
Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π., της Ε.Π.Η.Ε.Α., της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Ι.Η.Ε.Α., του Α.Π.Ε., της
Π.Ο.Ε.ΣΥ. και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και
Μ.Μ.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.), που ασχολούνται αποκλειστικά κατά κύριο επάγγελµα µε
σχέση εξηρτηµένης εργασίας στις ως άνω υπηρεσίες και σε µία από τις ειδικότητες
της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 3
Σκοποί
Σκοποί της Ενώσεως είναι :
α) Η µελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονοµικών, και
επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών αυτής, η κατοχύρωσις της αξιοπρεπούς
ασκήσεως του επαγγέλµατος και η εξύψωσις αυτού.
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β) Η ανάπτυξις µεταξύ των µελών του πνεύµατος της επαγγελµατικής
αλληλεγγύης.
γ) Η προστασία της εργασίας των µελών αυτής διά του παρ’ αυτής ελέγχου της
εκτός της επαγγελµατικής οικογενείας προσλήψεως υπαλλήλων Τύπου υπό των
Εφηµερίδων.
δ) Η µέριµνα διά την καταπολέµησιν της ανεργίας των µελών.
ε) Η επιµόρφωσις των µελών, δι’ αναλήψεως της σχετικής δαπάνης παρά της
Ενώσεως κατά τα ειδικώτερον διά κανονισµού ορισθησόµενα.
Η επίτευξις των σκοπών της Ενώσεως επιδιώκεται διά των καταστατικών
διοικητικών οργάνων αυτής, ενεργούντων βάσει των διά του παρόντος παρεχοµένων
αυτοίς δικαιωµάτων και εξουσιών.
στ) Η οικονοµική ενίσχυσις των µελών αυτής από τους πόρους της Ενώσεως διά
την οικονοµικήν βελτίωσιν της θέσεώς των, µε την χορήγησιν προς αυτά τακτικών,
έκτακτων και εφάπαξ οικονοµικών βοηθηµάτων και ειδικότερα µε την χορήγησιν
εφάπαξ βοηθήµατος εις τα τακτικά µέλη της Ε.Π.Η.Ε.Α., τα οποία εξήλθαν ή θα
εξέλθουν επαγγέλµατος λόγω συνταξιοδοτήσεως.
ζ) Η δηµιουργία Αλληλοβοηθητικού Λογαριασµού .
η) Η ίδρυσις Επιστηµονικού Ιδρύµατος της Ενώσεως.
θ) Η ίδρυσις και λειτουργία Βιβλιοθήκης και Μουσείου.
ι) Η ίδρυσις Καταναλωτικού Συνεταιρισµού ή συµµετοχή σε παροµοίου
προσανατολισµού και χαρακτήρος Συνεταιρισµούς.
κ) Η δηµιουργία Οικοδοµικού Συνεταιρισµού ή συµµετοχή σε παρόµοια οικιστικά
προγράµµατα και Συνεταιρισµούς.
λ) Η δηµιουργία παραθεριστικών και παιδικών Κατασκηνώσεων ή συµµετοχή σε
παρόµοια σχήµατα.
Ο χαρακτήρας, ο τρόπος λειτουργίας, η διαχείρισις και η διοίκησις, οι οικονοµικοί
πόροι και η δράσις των (των υπό στοιχείων ζ, η, θ, ι, κ και λ) διέπονται από
Κανονισµόν Λειτουργίας, τον οποίον εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευσις, ή η προς
τούτο συγκαλουµένη Έκτακτη Γενική Συνέλευσις των µελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.
Τα µέσα για την επίτευξιν των σκοπών .
Η επίτευξις των σκοπών της Ενώσεως επιδιώκεται διά των καταστατικών
διοικητικών οργάνων αυτής, ενεργούντων βάσει των διά του παρόντος παρεχοµένων
αυτοίς δικαιωµάτων και εξουσιών.
Ειδικότερα:
• µε την οργάνωσιν και κινητοποίησιν των µελών της και όλων των
συναδέλφων του κλάδου αξιοποιώντας όλες τις µορφές συνδικαλιστικής δράσεως.
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• µε την συνεργασίαν και συµµετοχήν της

Ένωσεως σε ευρύτερα και

αντιπροσωπευτικά συνδικαλιστικά σχήµατα και Ενώσεις του Κλάδου µας.
• µε την δηµιουργίαν βοηθητικών Επιτροπών, συµπληρωµατικών προς την
δράσιν και τας ενεργείας του ∆.Σ. όπως:
• Βοηθητικής Οικονοµικής Επιτροπής διά την αποτελεσµατικότερην και
ουσιαστικήν αξιοποίησιν της περιουσίας της Ενώσεως.
• Συντακτικής Επιτροπής διά την έκδοσιν Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Άρθρον 4
Πόροι της Ενώσεως
1. Πόροι της Ενώσεως είναι:
α) Το κατά την εγγραφήν των µελών αυτής καταβαλλόµενον ποσόν των 500
δραχµών.
β) Η µηνιαία εκ δρχ. (50) πεντήκοντα εισφορά των µελών, το ύψος της οποίας
δύναται να καθορίζηται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) ∆ωρεαί, κληρονοµίαι και κληροδοσίαι φυσικών ή νοµικών προσώπων,
περιερχόµεναι εις την «Ένωσιν» κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆. 795/71.
δ) Τα εκ της ακινήτου ή κινητής περιουσίας αυτής έσοδα.
ε) Παν άλλον έσοδον περιερχόµενον αυτή νοµίµως.
2. Ο υπό στοιχεία Β’ της ηγουµένης παραγράφου πόρος παρακρατείται και
αποδίδεται εις την «Ένωσιν» υπό της επιχειρήσεως παρ’ ή απασχολείται ο
υπάλληλος Τύπου.

Άρθρον 5
Κατηγορίαι Μελών
1. Τα µέλη διακρίνονται εις δόκιµα, τακτικά και επίτιµα.
α) Ως δόκιµα µέλη εγγράφονται οι το πρώτον εισερχόµενοι εις την «Ένωσιν» και
έχοντες συµπληρώσει τριετή εργασίαν.
β) Ως τακτικά µέλη εγγράφονται οι συµπληρώσαντες πενταετή εργασίαν.
γ) Επίτιµα µέλη ονοµάζονται κατόπιν προτάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µελών πρόσωπα άτινα προσέφεραν
εξαιρετικάς υπηρεσίας εις τον δηµοσιογραφικόν τοµέα και ειδικότερον εις την
«Ένωσιν» και διεκρίθησαν δια την επιδειχθείσαν προς τα µέλη του Σωµατείου ως
επαγγελµατίας στοργήν και µέριµναν.
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Τα επίτιµα µέλη έχουν άπαντα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών πλην του
δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. ∆όκιµον µέλος της «Ενώσεως» συµπληρούν πενταετή συνεχή υπηρεσίαν ως
υπάλληλος Τύπου µετατάσσεται εις τα τακτικά µέλη µετ’ απόφασιν του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Άρθρον 6
Προσόντα µελών
1. Ίνα εγγραφή τις ως δόκιµον ή τακτικόν µέλος της «Ενώσεως» δέον όπως κατά
τον

χρόνον

λήψεως της

αποφάσεως

εγγραφής

του

συντρέχουν αι

εξής

προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλλην πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
β) Να µην έχη στερηθή δι’ αµετακλήτου δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών
αυτού δικαιωµάτων, πλήν αν παρήλθεν η διάρκεια της αποστερήσεως, ή αν
απεκαταστάθη νοµίµως.
γ) Να µην έχει καταδικασθή αµετακλήτως εις οιανδήποτε ποινήν επί αδικήµατι εκ
των εν άρθρω 61 παρ. 2 περίπτωσις ε’ του Συντάγµατος αναφεροµένων, πλην αν
έτυχεν αποκαταστάσεως, ως και επί αδικήµατι της περιπτώσεως στ’ του ιδίου
άρθρου και της αυτής παραγράφου ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως ή µη, των
ανωτέρω αποδεικνυοµένων δι’ εκδόσεως πλήρους αντιγράφου ποινικού µητρώου.
δ) Να έχει συµπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να µην έχει υπερβεί το
50ον.
ε) Να κέκτηται απολυτήριον Γυµνασίου ή ισοτίµου Σχολής.
στ) Να έχει εκπληρώσει τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις του ή να έχει νοµίµως
απαλλαγή τούτων.
ζ) Να έχει εργασθεί εις θέσιν προβλεποµένην από του άρθρου 2 του παρόντος,
επί µίαν τριετίαν µεν εφ’ όσον αιτείται την εγγραφήν του ως δοκίµου µέλους, επί µίαν
πενταετίαν δε, εφ’ όσον αιτείται την εγγραφήν του

ως τακτικού µέλους, εις

αµφοτέρας δε τας περιπτώσεις, η τελευταία διετία να είναι συνεχής, πλην διακοπής
λόγω στρατεύσεως, ανεργίας, ασθενείας, απεργίας, ή ανταπεργίας, επισχέσεως
εργασίας, υπερηµερίας του εργοδότου, αδείας µετά ή άνευ αποδοχών µέχρις ενός
έτους, πάντων των ανωτέρω περιστατικών δεόντως βεβαιουµένων.
η) Να µην είναι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου ή οιουδήποτε ετέρου Οργανισµού
κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.
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θ) Να µην είναι µέλος ετέρου Επαγγελµατικού Σωµατείου.
2. Ο υποψήφιος προς εγγραφήν, πλην της κατά το άρθρον 7 παρ. 1 αιτήσεως και
των πιστοποιητικών των εµφαινόντων την συνδροµήν των προϋποθέσεων περί ων
τα εδάφια α’ – στ’ της ηγουµένης παραγράφου, δέον να υποβάλη εισέτι :
α) Βεβαίωσιν του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, ότι έχουν καταβληθή αι ασφαλιστικαί του εισφοραί της πενταετίας ή
τριετίας κατά περίπτωσιν.
β) Βεβαίωσιν ιατρού του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π., ότι τυγχάνει πνευµατικώς και σωµατικώς
υγιής.
γ) Βεβαίωσιν του Οικονοµικού ∆ιευθυντού της Εφηµερίδος ή των Υπηρεσιών της
παραγράφου 2 του άρθρου (Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. κ.λ.π.), όπου εργάζεται, εµφαίνουσαν την
χρονολογίαν προσλήψεως, την κατά κύριο επάγγελµα απασχόλησίν του, το είδος της
εργασίας του και τον µισθόν τον οποίον λαµβάνει.
δ) Βεβαίωσιν δύο τακτικών µελών της «Ενώσεως» περί του ήθους αυτού εν τω
επαγγέλµατι και εις την οποία εµφαίνεται η σχέση εργασίας και η ειδικότητα αυτού.
ε) Υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν τυγχάνει συνταξιούχος του ∆ηµοσίου ή ετέρου
οιουδήποτε Οργανισµού κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.

Άρθρον 7
∆ιαδικασία εγγραφής µελών
1. Ο υποψήφιος προς εγγραφήν υποβάλλει εντός των µηνών Οκτωβρίου και
Απριλίου εκάστου έτους εις το ∆.Σ. αίτησιν µετά των αποδεικτικών των, κατά το
άρθρον 6 του παρόντος προσόντων αυτού.
2. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εντός των µηνών Νοεµβρίου και Μαΐου εκάστου
έτους επιλαµβάνεται της εξετάσεως των υποβληθεισών αιτήσεων και εφ’ όσον τα
υποβληθέντα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πληρούν, καθ’ ον χρόνον εξετάζεται υπ’
αυτού η αίτησις από τυπικής απόψεως, τας διά την εγγραφήν προϋποθέσεις, εκτιµόν
δε κατά την κρίσιν του και την από ουσιαστικής απόψεως ύπαρξιν των
προϋποθέσεων

εγγραφής

του

υποψηφίου,

αποφασίζει

διά

της

απολύτου

πλειοψηφίας των παρόντων µελών αυτού, την εγγραφήν του αιτούντος ως δοκίµου ή
τακτικού µέλους της «Ενώσεως», ή την απόρριψιν της αιτήσεως.
3. Η περί εγγραφής µελών απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωστοποιείται
αµελλητί εν περιλήψει προς τα µέλη διά τοιχοκολλήσεως αυτής εις τα Γραφεία της
«Ενώσεως» και των Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών µετά προσκλήσεως προς
υποβολήν ενστάσεων κατά της εγγραφής.
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4. Αι κατά της εγγραφής ενστάσεις, υποβαλλόµεναι εις την Γραµµατείαν της
«Ενώσεως» εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα πέντε ηµερών από της
τοιχοκολλήσεως της αποφάσεως κατά την ηγουµένην παράγραφον, εκδικάζονται
παρά του Μικτού Συµβουλίου, η απόφασις του οποίου γνωστοποιείται εις το
∆ιοικητικόν Συµβούλιο, υποχρεούµενον όπως συµµορφωθή προς αυτήν ευθύς άµα
τη γνωστοποιήσει της.
5. Απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απορρίπτουσα αίτησιν εγγραφής
υποψηφίου µέλους, εις ουδέν ένδικον µέσον υπόκειται, επιτρεποµένης µόνον της
υποβολής νέας αιτήσεως εγγραφής µετά πάροδον έτους από της χρονολογίας της
απορριπτικής αποφάσεως, ότε αύτη εξετάζεται ως νέα αίτησις.
6. Η περί εγγραφής µέλους απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, άµα τη
τελεσιδικία της, εκτελείται υπό του Γενικού Γραµµατέως της Ενώσεως διά της
εγγραφής του νέου µέλους εις το Μητρώον των Μελών αντίγραφον δε αυτής
κοινοποιείται εις τον Ενιαίον ∆ηµοσιογραφικόν Οργανισµόν Επικουρικής Ασφαλίσεως
και Περιθάλψεως.

Άρθρον 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µελών
1. Τα δόκιµα και τακτικά µέλη υποχρεούνται :
α) Να ασκούν το επάγγελµα του υπαλλήλου Τύπου τιµίως και ευσυνειδήτως, να
τηρούν την επαγγελµατικήν αλληλεγγύην, εµπρέπουσαν διαγωγήν και παράστασιν
και να κέκτηνται άψογον ήθος.
β) Να µην επιδικώκουν, εν τη ιδιότητι αυτών ως µελών της «Ενώσεως»
προσωπικά πλεονεκτήµατα εις βάρος των συναδέλφων των.
γ) Να υπερασπίζονται αδίκως συκοφαντηµένους συναδέλφους αυτών.
δ) Να απορρίπτουν προσφοράν δώρων ή φιλοδωρηµάτων εν τη ασκήσει του
επαγγέλµατός των.
ε) Να µην µετέχουν, χρησιµοποιούντες την ιδιότητα αυτών ως µελών της
«Ενώσεως», ουδέ να προκαλούν ανάµιξιν αυτής, εις οιανδήποτε πολιτικήν,
κοµµατικήν πολιτειακήν ή καθεστωτικήν διαµάχην.
στ) Να πειθαρχούν εις τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των λοιπών διοικητικών Οργάνων του Σωµατείου.
ζ) Να προσέρχονται ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, όταν καλώνται παρ’
αυτού, υπό οιανδήποτε ιδιότητα.
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η) Να γνωστοποιούν εις την Γραµµατείαν της Ενώσεως την ακριβή διεύθυνσιν
της κατοικίας των ως και πάσαν πληροφορίαν σχετικήν µε την οικογενειακήν και
επαγγελµατικήν κατάστασιν αυτών, επί τω τέλει ενηµερώσεως του µητρώου της
«Ενώσεως».
θ) Να πειθαρχούν απολύτως εις τας περί απεργίας αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
ι) Να µην µετέχουν εις άλλην ή άλλας δηµοσιογραφικάς επαγγελµατικάς
Οργανώσεις ή Σωµατεία ή εις Οργανώσεις και Συλλόγους των οποίων οι επιδιώξεις
και τα συµφέροντα αντιστρατεύονται εις τας επιδιώξεις και τα συµφέροντα της
Ενώσεως.
2. Τα τακτικά µέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να µετέχουν των συνεδριάσεων
των Γενικών Συνελεύσεων και έχουν δικαίωµα ψήφου, µετά πάροδον δε τριετίας από
της κτήσεως της ιδιότητος του τακτικού µέλους έχουν δικαίωµα εκλογής των ως
µελών της ∆ιοικήσεως και µετά δεκαετίαν της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Άπαντα τα µέλη της «Ενώσεως» δικαιούνται ∆ελτίου Αναγνωρίσεως
(επαγγελµατική ταυτότης) θεωρηµένου υπό της Αρµοδίας Αρχής, εφ’ ου αναγράφεται
η ιδιότης αυτών και η κατηγορία εις ην ως µέλη της «Ενώσεως» ανήκουν.
4. Παν µέλος της «Ενώσεως» έχον απαίτησιν εκ της εργασιακής σχέσεως
ανεξαρτήτως αν αύτη ρυθµίζεται ή µη υπό Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας,
υποχρεούται, καλούµενον υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να παράσχη εις την
Ένωσιν τας αναγκαιούσας πληροφορίας και τα αποδεικτικά στοιχεία και δύναται να
αναθέτη εις αυτήν ως εκπρόσωπόν του, την διά της δικαστικής οδού επιδίωξιν της
αναγνωρίσεως και ικανοποιήσεως της απαιτήσεώς του ταύτης, µη δικαιούµενος
εφεξής να παραιτηθή από ταύτης ή να δεχθή οιανδήποτε µερικήν ή ολικήν εξόφλησιν
αυτής ή µη µόνον διά του Ταµίου της Ενώσεως. Τα έξοδα της διεξαγωγής της δίκης
βαρύνουν το διάδικον µέλος δύναται όµως το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ν’ αποφασίζη
την καταβολήν αυτών µέχρι πέρατος της δίκης, ανεξαρτήτως της εκβάσεως αυτής.
5. Τα κατά την ψήφισιν του παρόντος µέλη της Ενώσεως δεν θεωρούνται έχοντα
ασυµβίβαστον ιδιότητα ή ασκούντα επάγγελµα ασυµβίβαστον, προς την έννοιαν του
άρθρου 5 του Ν.∆. 1004/71 ή του εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
παρόντος, εάν η ετέρα ιδιότης ή το επάγγελµα δεν εθεωρούντο ασυµβίβαστα παρά
της προϊσχυσάσης οικείας νοµοθεσίας.
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Άρθρον 9
Αποχώρησις Μελών
Παν µέλος δικαιούται να αποχωρή ελευθέρως της «Ενώσεως» δηλούν την περί
τούτου θέλησίν του εγγράφως εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον.
Η τοιαύτη δήλωσις δέον να υποβάλληται τρεις τουλάχιστον µήνας προ της
λήξεως του Λογιστικού έτους και ισχύει διά το τέλος αυτού.
Το παραιτούµενον µέλος οφείλει να επιστρέψη το δελτίον ταυτότητας και να
καταβάλη τας εισφοράς του έτους της αποχωρήσεώς του.

Άρθρον 10
∆ιαγραφή µελών
1. ∆ιαγράφεται της Ενώσεως κατόπιν ητιολογηµένης αποφάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτής παν µέλος όπερ
α) Κατεδικάσθη αµετακλήτως δι’ έγκληµα στρεφόµενον κατά της Εθνικής
ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους, ή αναφερόµενον εις
αποκάλυψιν πληροφοριών αναγοµένων εις την οργάνωσιν και σύνθεσιν των
Ενόπλων ∆υνάµεων και την διάταξιν αυτών, ή την οχύρωσιν της Χώρας.
β)

Κατεδικάσθη

δι’

έγκληµα

προβολής

ή

διαδόσεως

προς

πολιτικήν

εκµετάλλευσιν ιδεών ή αρχών Οργανώσεων ή Κοµµάτων τελούντων εκτός νόµου ή
διά συµµετοχήν εις τοιαύτα Κόµµατα και Οργανώσεις.
γ) Απώλεσε τα υπό των εδαφίων β, γ, η, και θ΄ του άρθρου 6 προσόντα.
δ) Ετιµωρήθη πειθαρχικώς διά της ποινής της οριστικής διαγραφής. Εις την
περίπτωσιν ταύτην το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται να προβή εις την
διαγραφήν ευθύς ως η απόφασις του Πειθαρχικού Συµβουλίου καταστή τελεσίδικος.
ε) Επεδόθη αποκλειστικώς ή κυρίως εις την άσκησιν επαγγέλµατος αλλοτρίου
από το υπό του άρθρου 2 του παρόντος προβλεπόµενον.
στ) Εγένετο εργοδότης ή συνιδιοκτήτης ηµερησίας εφηµερίδος ή µέτοχος
προσωπικής Εταιρίας εκδιδούσης ηµερησίαν εφηµερίδα.
ζ) Απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις Γενικάς Συνελεύσεις των µελών.
2. ∆ιαγράφεται αυτοδικαίως της Ενώσεως παν µέλος καθυστερούν την καταβολήν
των εισφορών του πέραν του έτους εφ’ όσον µετά προηγουµένην ειδοποίησίν του
υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν καταβάλει ταύτας εντός µηνός.
3 α) Ωσαύτος διαγράφεται της Ενώσεως παν µέλος το οποίον αδικαιολογήτως
διέκοψε την άσκησιν του επαγγέλµατός του επί µίαν συνεχή τριετίαν.
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β) ∆ιά τον υπολογισµόν της τριετίας δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος αποχής εκ
της εργασίας εφ’ όσον αύτη εµπίπτει εις τας περιπτώσεις της παραγρ. 4 του
παρόντος άρθρου. Η ως άνω τριετία αυξάνεται διά τα τακτικά µέλη εις τέσσαρα (4)
έτη εάν ταύτα διετέλεσαν προ της διακοπής της εργασίας επί δεκαετίαν υπάλληλοι
Τύπου κατά την έννοιαν του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Μέλη της Ενώσεως διατηρούν την ιδιότητα αυτών, εάν απέχουν της εργασίας
των ένεκεν : α) Ασθενείας, ανεργίας, ή στρατεύσεως προσηκόντως βεβαιουµένας, β)
Απεργίας ή ανταπεργίας γ) Επισχέσεως της εργασίας, δ) Υπερηµερίας του
εργοδότου,

ε)

Αδείας

µετά

ή

άνευ

αποδοχών

µέχρις

ενός

έτους,

στ)

Μετεκπαιδεύσεως και ζ) προσκαίρου αναλήψεως ετέρας εργασίας µέχρι 3 µηνών.
∆ιά την εφαρµογήν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ως άσκησις του επαγγέλµατος
του άρθρου 2 του Καταστατικού θεωρείται και η θητεία ως µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ενώσεως.
5. Τακτικά µέλη της Ενώσεως, απασχολούµενα εις ηµερησίας Αθηναϊκάς
Εφηµερίδας διατηρούν την ιδιότητα του µέλους και µετά την οπωσδήποτε
επελθούσαν διακοπήν της εκδόσεως της εφηµερίδος, εφ’ όσον χρόνον εξακολουθούν
αποδεδειγµένως προσφέροντα προς την επιχείρησιν της εφηµερίδας την αυτήν ή
συναφή εργασίαν.
6. Τακτικά µέλη διατελέσαντα υπάλληλοι Τύπου υπό την έννοιαν του άρθρου 2
του παρόντος επί 15ετίαν δεν διαγράφονται εκ του µητρώου της Ενώσεως
ανεξαρτήτως του χρόνου της διακοπής της εργασίας των.
Επίσης δεν διαγράφονται τα παρά του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. συνταξιοδοτούµενα ή
συνταξιοδοτηθέντα µέλη της Ενώσεως, τα οποία διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού
µέλους και µετά τη συνταξιοδότησίν των.
7. ∆ιά την ακριβή εφαρµογήν των περί διαγραφής µελών διατάξεων του παρόντος,
το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται όπως προβαίνη κατ’ έτος εις τον έλεγχον του
Μητρώου των µελών.
8. Η περί διαγραφής µέλους απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κοινοποιείται
εις τον ενδιαφερόµενον επιµελεία του Γενικού Γραµµατέως.
9. Κατά της περί διαγραφής αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκείται
προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως των µελών, εντός δεκαπενθηµέρου
από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η προσφυγή εισάγεται υποχρεωτικώς
παρά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς εκδίκασιν κατά την πρώτην από της
ασκήσεώς της Τακτικήν ή Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις και αποφαίνεται επ’
αυτής διά µυστικής ψηφοφορίας. Η άσκησις της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεσιν
της περί διαγραφής αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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10. Ο Γενικός Γραµµατεύς της «Ενώσεως» επιµελείται της εκτελέσεως των περί
διαγραφής µελών αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως και διά την υπό του
διαγραφέντος επιστροφήν του ∆ελτίου ταυτότητος και γνωστοποιεί την απόφασιν εις
τον

Ενιαίον

∆ηµοσιογραφικόν

Οργανισµόν

Επικουρικής

Ασφαλίσεως

και

Περιθάλψεως (Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.).

Άρθρον 11
Επανεγγραφή µελών
1. Επανεγγράφονται ως δόκιµα ή τακτικά µέλη της Ενώσεως αυταπαγγέλτως
παρά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µετά ητιολογηµένην απόφασιν αυτού, οι κατά
τας διατάξεις των εδαφίων ε’ και στ’, της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του παρόντος διαγραφέντες, εφ’ όσον εξέλιπον οι λόγοι της διαγραφής
αυτών.
2. Επανεγγράφονται ως δόκιµα ή τακτικά µέλη της Ενώσεως µετά ητιολογηµένην
απόφασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι κατά την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 10
διαγραφέντες εφ’ όσον ανέλαβον εκ νέου εργασίαν εις ηµερησίαν εφηµερίδα των
Αθηνών και συνεπλήρωσαν εν έτος συνεχούς εργασίας. Ο προ της διαγραφής των
ανωτέρω χρόνος θητείας παρά τη Ενώσει, λαµβάνεται εν παντί υπ’ όψιν.
3. Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων περί ων αι
ηγούµεναι παράγραφοι του παρόντος άρθρου, ουδέν ένδικον µέσον επιτρέπεται.

Άρθρον 12
∆ιοίκησις της Ενώσεως
1. Η Ένωσις διοικείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξ έντεκα

(11) τακτικών

µελών, εξ ων εννέα (9) εν ενεργεία εκ των συµπληρωσάντων τριετίαν από της
εγγραφής των εις το Μητρώον της Ενώσεως και δύο (2) εν συντάξει, εκλεγοµένων
διά µυστικής ψηφοφορίας ανά διετίαν, εκ των εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών
µελών.
2. Μετά των τακτικών µελών εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη διά
την αναπλήρωσιν των τακτικών µελών απόντων, κωλυοµένων ή θανόντων.
3. Εις την πρώτην µεθ’ εκάστην εκλογήν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεδρίασιν
εκλέγονται δια µυστικής ψηφοφορίας µεταξύ των µελών αυτού και δι’ απολύτου
πλειοψηφίας των παρόντων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραµµατεύς και ο
Ταµίας της Ενώσεως.
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4. Παραίτησις ή έκπτωσις εξ οιασδήποτε αιτίας έξι (6) µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου συνεπάγεται την παραίτησιν ολοκλήρου του Συµβουλίου και τη
διενέργειαν Αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν νέου.
5. Προκειµένου να παραιτηθή εξ οιουδήποτε λόγου ολόκληρον το ∆ιοικητικόν
Συµβούλιον, τούτο καλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν προς την οποίαν υποβάλλει
την παραίτησίν του, υποχρεούµενον να συνεχίση την άσκησιν των καθηκόντων του
µέχρι της εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Εις τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη της Εξελεγκτικής και
Εφορευτικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωσις και ηµεραργίαι, το ύψος των
οποίων καθορίζεται διά του εγκρινοµένου παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
Προϋπολογισµού αναλόγως των οικονοµικών δυνατοτήτων της Ενώσεως.

Άρθρον 13
Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον επιδιώκει την πραγµάτωσιν των κατά το άρθρον 3
του παρόντος σκοπών της Ενώσεως.
2. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον συνεδριάζει τακτικώς µεν άπαξ του µηνός εκτάκτως
δε οσάκις ήθελε κρίνη τούτο αναγκαίον ο Πρόεδρος ή πέντε (5) τουλάχιστον εκ των
µελών αυτού.
3. Αι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι έγκυροι εφ’ όσον λαµβάνονται
κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων µελών .
∆ιά την ύπαρξιν απαρτίας απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον εκ των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του
Προέδρου. Προκειµένου περί προσωπικών ζητηµάτων, αι αποφάσεις λαµβάνονται
διά µυστικής ψηφοφορίας. Αντιπροσώπευσις µελών του Συµβουλίου παρ’ άλλου
έστω και µέλους αυτού αποκλείεται.
4. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούται να παρίσταται εις συνεδρίασιν
αυτού εάν η απόφασις αφορά την επιχείρησιν δικαιοπραξίας, και την έγερσιν ή
κατάργησιν δίκης µεταξύ της «Ενώσεως» αφ’ ενός και του µέλους αφ’ ετέρου ή της
(του) συζύγου αυτού ή συγγενούς εξ αίµατος ή αγχιστείας µέχρι και του τρίτου
βαθµού. Αποφάσεις ληφθείσαι κατά παράβασιν των ορισµών της παρούσης
παραγράφου είναι άκυροι.
5. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικόν της
«Ενώσεως» και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτού, ως επίσης και τον
Γραµµατέα εκάστου των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
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6. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εκτελεί την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως περί
κηρύξεως υπό των µελών της Ενώσεως απεργίας, εις τας ηµερησίας εφηµερίδας των
Αθηνών.
7. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον διαχειρίζεται την περιουσίαν της «Ενώσεως» κατά
τας περί εντολής και αντιπροσωπεύσεως διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Το
∆ιοικητικόν Συµβούλιον δεν δύναται να εκποιήσει ακίνητον περιουσίαν της Ενώσεως
ούτε να υποθηκεύση αυτήν, ως και να συνάπτη δανεισµόν µετά τρίτων, άνευ
προηγουµένης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µελών έστω, και εκτάκτως
συγκαλουµένης εν περιπτώσει κατεπειγόντως.
8. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον αποφασίζει ητιολογηµένως την διάθεσιν των
απαιτουµένων ποσών προς αντιµετώπισιν των αναγκών της Ενώσεως βάσει των
υπό του Προϋπολογισµού προβλεποµένων δαπανών.
9. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των µελών της
Ενώσεως, αποφασίζει την σύγκλησιν εκτάκτων τοιαύτων και συντάσσει την
ηµερησίαν διάταξιν αυτών.
10. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον προεγκρίνει τον υπό του Ταµίου της Ενώσεως
συντασσόµενον

εις το

τέλος εκάστη χρήσεως απολογισµόν,

ως και τον

καταρτιζόµενον Προϋπολογισµόν του αρχοµένου διαχειριστικού έτους, ους εν
συνεχεία υποβάλλει εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν.
11. Απασών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται υπό του
Γενικού Γραµµατέως πρακτικά, υπογραφόµενα παρά των κατά την συνεδρίασιν
παρόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
12. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσίαζον αδικαιολογήτως επί τρεις
συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώµατος αυτού, αναπληρούµενον
υπό του εκλεγέντος αναπληρωµατικού µέλους. Την έκπτωσιν διαπιστώνει το ∆ιοικ.
Συµβούλιον δι’ αποφάσεως αυτού εκδιδοµένης υποχρεωτικώς κατά την τέταρτην
συνεχή απουσίαν του µέλους.

Άρθρον 14
Αρµοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος του ∆. Συµβουλίου : α) Εκπροσωπεί την Ένωσιν ενώπιον των
∆ικαστηρίων παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών και
Φορολογικών ∆ικαστηρίων και πάσης άλλης ∆ηµοσίας, ∆ηµοτικής κλπ. Αρχής και
έναντι παντός τρίτου καθ’ απάσας τας σχέσεις αυτής. β) Συγκαλεί τας συνεδριάσεις
του ∆ιοικ. Συµβουλίου και του Μικτού Συµβουλίου και προεδρεύει αυτών. γ)
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Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Μικτού
Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ως και παν εξερχόµενον έγγραφον της
Ενώσεως. δ) Υπογράφει µετά του Ταµίου τας επιταγάς αναλήψεως χρηµάτων παρά
των Τραπεζών, ως και πάσας τας αποδείξεις και τα εντάλµατα πληρωµών και
εισπράξεων ε) Εποπτεύει των υπηρεσιών της Ενώσεως.
2. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί εν παντί ο Αντιπρόεδρος,
τούτον δε απόντα ή κωλυόµενον είς των Συµβούλων, οριζόµενος διά µυστικής
ψηφοφορίας υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .

Άρθρον 15
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέως
1.

Ο Γενικός Γραµµατεύς : α) Τηρεί το Μητρώον των µελών.

β) Προΐστανται των υπηρεσιών της Ενώσεως.
γ) Τηρεί και συνυπογράφει µετά του Προέδρου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Μικτού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
δ) Συντάσσει και υπογράφει µετά του Προέδρου άπαντα τα εξερχόµενα έγγραφα
της Ενώσεως.
ε) Φυλάσσει την σφραγίδα της Ενώσεως.
2. Τον Γενικόν Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί είς των Συµβούλων
οριζόµενος διά µυστικής ψηφοφορίας υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρον 16
Αρµοδιότητες Ταµίου
1. Ο Ταµίας : α) Μεριµνά διά την πραγµατοποίησιν των εσόδων και την
διενέργειαν των πληρωµών της Ενώσεως, β) Καταθέτει παρά Τραπέζαις, οριζόµεναις
παρά του ∆. Συµβουλίου, παν ταµειακόν υπόλοιπον υπερβαίνον το ποσόν των δέκα
χιλιάδων (10.000) δρχ. γ) Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκρισιν παρά του ∆.Σ. εντός
του µηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τον ετήσιον προϋπολογισµόν του αρχοµένου
διαχειριστικού έτους, δ) Συντάσσει και εισηγείται εντός του µηνός Ιανουαρίου τον
απολογισµόν της οικονοµικής διαχειρίσεως του λήξαντος διαχειριστικού έτους, µετά
δε την έγκρισίν του υπό του ∆. Συµβουλίου υποβάλλει τούτον εις την Εξελεγκτικήν
Επιτροπήν, ε) Υποβάλλει κατά τακτά διαστήµατα εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, ή
οσάκις, ήθελεν ζητηθή τούτο παρ’ αυτού, κατάστασιν της οικονοµικής κινήσεως της
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Ενώσεως στ) Υπογράφει µετά του Προέδρου τας επιταγάς αναλήψεως χρηµάτων
παρά Τραπεζών ως και πάντα τα εντάλµατα εισπράξεων και πληρωµών.
2. Τον Ταµίαν απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί είς των Συµβούλων οριζόµενος
διά µυστικής ψηφοφορίας υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

΄Αρθρον 17
Τηρητέα Βιβλία
1. Υπό της Ενώσεως τηρούνται υποχρεωτικώς τα κάτωθι βιβλία.
α) Ισολογισµών και απολογισµών,
β) εισπράξεων και πληρωµών,
γ)

πρακτικών συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

δ)

πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,

ε)

Μητρώον των µελών, εµφαίνον το ονοµατεπώνυµον τη διεύθυνσιν, το

επάγγελµα, το έτος γεννήσεως, την ιθαγένειαν και την ηµεροµηνίαν εγγραφής και
διαγραφής αυτών.
στ)

περιουσίας εµφαίνον λεπτοµερώς την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του

Σωµατείου.
2. Άπαντα τα εν τη ηγουµένη παράγραφω βιβλία δέον να τηρώνται επακριβώς, να
είναι ηριθµηµένα, θεωρούνται δε προ πάσης χρήσεως υπό της Γενικής Γραµµατείας
Τύπου και Πληροφοριών, δυναµένης να λαµβάνη οποτεδήποτε

γνώσιν του

περιεχοµένου αυτών.
3. Παν µέλος δικαιούται να λαµβάνη γνώσιν εντός των Γραφείων της Ενώσεως
και παρουσία µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των υπό στοιχεία β, ε και στ΄
βιβλίων.

Άρθρον 18
Ενηµέρωσις Εποπτευούσης Αρχής
Υποβλητέα Στοιχεία
1. Η ∆ιοίκησις της «Ενώσεως» υποχρεούται όπως υποβάλη εις την Γενικήν
Γραµµατείαν Τύπου και Πληροφοριών και την Νοµαρχίαν Αττικής:
α) Αντίγραφον του καταστατικού ως και των τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων
αυτού, µετά της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου, εντός µηνός από
της δηµοσιεύσεως ταύτης.
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β) Αντίγραφον των Κανονισµών λειτουργίας της Ενώσεως εντός µηνός από της
εγκρίσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
γ) Πίνακα των µελών της ∆ιοικήσεως µεθ΄εκάστην συγκρότησιν ή µεταβολήν
αυτής, περιέχοντα και το επάγγελµα και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτών, ως και
αντίγραφον του πρακτικού

Αρχαιρεσιών, εντός µηνός από της συγκροτήσεως ή

µεταβολής.
δ) Αντίγραφον του εγκεκριµένου ισολογισµού και απολογισµού εκάστης
διαχειριστικής χρήσεως, ως και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εντός
µηνός από της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκρίσεως των.
ε) Εντός του µηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τα κατά την 31ην ∆εκεµβρίου του
προηγουµένου έτους στοιχεία περί της συνολικής δυνάµεως των µελών της
Ενώσεως ως και του αριθµού των εκ τούτων εκπληρωσάντων τας οικονοµικάς των
υποχρεώσεις.
2. Πάσα εγγραφή ή διαγραφή µελών δέον όπως ανακοινούται εντός τριάκοντα
(30) ηµερών από ταύτης εις την Γενικήν Γραµµατείαν Τύπου και Πληροφοριών.

Άρθρον 19
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Προς έλεγχον της οικονοµικής διαχειρίσεως της Ενώσεως εκλέγεται, οµού µετά
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µελών, Τριµελής
Εξελεγκτική Επιτροπή, µετ΄ισαρίθµων αναπληρωµατικών εκ των συµπληρωσάντων
εν τη Ενώσει δεκαετίαν τακτικού µέλους.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τας διαχειριστικάς πράξεις της ∆ιοικήσεως,
από τε ουσιαστικής και τυπικής απόψεως, συντάσσουσα εις το τέλος εκάστου
διαχειριστικού έτους σχετικήν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν, αντίγραφον της
οποίας κατατίθεται εις την Γραµµατείαν της Ενώσεως προς γνώσιν των µελών
τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρας προ της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως.
3. Εις την διάθεσιν της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται υπό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου πάντα τα υπό του Νόµου οριζόµενα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, τα
σχετιζόµενα µε την οικονοµικήν διαχείρισιν του Σωµατείου.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται, οσάκις κρίνη ότι δύνανται να παραβλαβούν
τα συµφέροντα της Ενώσεως, να ζητή την σύγκλησιν κοινής συνεδριάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και αυτής, προς συζήτησιν, επί συγκεκριµένου θέµατος, ήτις
σύγκλισις είναι υποχρεωτική διά το ∆ιοικ. Συµβούλιον.
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5. Παραίτησις δύο µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνεπάγεται την κατάλυσιν
αυτής και δηµιουργεί την υποχρέωσιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς άµεσον
σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των µελών δι’ εκλογήν νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής.

Άρθρον 20
Πειθαρχικά Συµβούλια και ∆ικαιοδοσία αυτών
1. ∆ιά την επιβολήν των διά του Καταστατικού προβλεποµένων εις τα µέλη της
Ενώσεως Πειθαρχικών ποινών συνιστώνται παρ΄ αυτή δύο Πειθαρχικά Συµβούλια,
το Πρωτοβάθµιον και το ∆ευτεροβάθµιον.
2. Το Πρωτοβάθµιον Συµβούλιον απαρτίζεται εκ τριών τακτικών µελών, εξ ων τα
µεν δύο µετ’ ισαρίθµων αναπληρωµατικών εκλέγονται οµού µετά των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υπό της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως των µελών ανά διετίαν εκ των διατελεσάντων επί δεκαετίαν τακτικών
µελών της Ενώσεως και µη υποπεσάντων εις πειθαρχικόν παράπτωµα, ως τρίτον δε
µέλος διορίζεται υπό του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου εις δικαστής όστις και
προεδρεύει του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Το ∆ευτεροβάθµιον Πειθαρχικόν Συµβούλιον αποτελείται εκ πέντε τακτικών
µελών, εξ ων τα µεν τέσσερα µετ΄ ισαρίθµων αναπληρωµατικών εκλέγονται παρά της
Γενικής Συνελεύσεως των µελών εκ των διατελεσάντων επί δεκαπενταετίαν τακτικών
µελών της Ενώσεως και µη υποπεσάντων εις πειθαρχικόν παράπτωµα, ως πέµπτον
δε µέλος ορίζεται δικαστής οριζόµενος παρά του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου,
όστις και προεδρεύει του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
4. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια ευρίσκονται εν απαρτία παρόντων απάντων των
µελών αυτών. Εν κωλύµατι ή απουσία των τακτικών µελών ταύτα αναπληρούνται
παρά των εκλεγέντων αναπληρωµατικών.
5. Αι συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων δεν είναι δηµόσιαι, αι δε
αποφάσεις αυτών λαµβάνονται διά µυστικής ψηφοφορίας.
6. Των συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων δεν δύνανται να µετάσχουν
µέλη ευρισκόµενα εις αντίθεσιν ή αντιδικίαν προς το υπό κατηγορίαν µέλος της
Ενώσεως ή συνδεόµενα µετ΄ αυτού διά συγγενείας µέχρι και του 4ου βαθµού εξ
αίµατος ή αγχιστείας.
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7. Θέσεις των αιρετών µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων κενούµενοι εξ
οιασδήποτε αιτίας πληρούνται υπό των εκλεγέντων αναπληρωµατικών. Παραίτησις
όµως δύο µελών του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου και τριών του
∆ευτεροβαθµίου καθιστά υποχρεωτικήν την παραίτησιν όλων των µελών αυτών και
την διενέργειαν αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν νέων.
8. Περί των συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων, των διεξαγοµένων
πειθαρχικών δικών και των εκδιδοµένων αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, ων την
τήρησιν αναλαµβάνει Γραµµατεύς διοριζόµενος υπό του ∆. Συµβουλίου της Ενώσεως
µετά του αναπληρωτού του.

Άρθρον 21
Αρµοδιότητες του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Το Πρωτοβάθµιον Πειθαρχικόν Συµβούλιον

επιλαµβάνεται της ασκήσεως

Πειθαρχικού ελέγχου είτε αυτεπαγγέλτως είτε εγκλήσει παντός έχοντος έννοµον
συµφέρον. Επί εγκλήσει ασκουµένη υπό ιδιώτου ο Πρόεδρος του Συµβουλίου,
κρίνων την έγκλησιν προδήλως αβάσιµον, δύναται να θέση ταύτη εις το αρχείον.
2. Ασκηθείσης εγκλήσεως ή επί αυτεπαγγέλτου ενεργείας του Πειθαρχικού
Συµβουλίου ο Πρόεδρος ορίζει Εισηγητήν εκ των τακτικών ή αναπληρωµατικών
µελών, όστις διενεργεί ανάκρισιν δυνάµενος να λάβη και ενόρκους ή ανωµοτί
καταθέσεις, κατά τα άρθρα 219 και επ. του Κώδικος Ποινικής ∆ικονοµίας. Ο
εισηγητής καλεί τον εγκαλούµενον όπως εντός πενθηµέρου προθεσµίας υποβάλη
την έγγραφον απολογίαν του. Η προθεσµία αύτη δύναται να παραταθή διά πράξεως
του Εισηγητού επί πέντε το πολύ ηµέρας.
3. Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον αποφασίζει αφού ακούση τον Εισηγητή, κρίνον εκ
των ενόντων και µη δεσµευόµενον από δικονοµικούς τύπους. ∆ύναται όµως κατά
κρίσιν του ν΄ακούση εν συνεδρία τον εγκαλούντα και τον εγκαλούµενον, δυναµένους
να υποβάλουν και υποµνήµατα ή και να εξετάση µάρτυρας.
4. Αι αποφάσεις του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου δέον να ώσι
πλήρως ητιολογηµέναι, κοινοποιούνται δε επιµελεία του Γραµµατέως αυτού εντός
δεκαηµέρου από της εκδόσεως των εις τον εγκαλούµενον και τον καταγγείλαντα.
5. Αι αποφάσεις του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου καθίστανται
τελεσίδικοι µετά παρέλευσιν δεκαπενθηµέρου από της κοινοποιήσεως αυτών κατά τ’
ανωτέρω εφ΄ όσον κατ΄ αυτών δεν ασκήθη έφεσις.
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Άρθρον 22
Αρµοδιότητες του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Κατά της οριστικής αποφάσεως του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου
χωρεί έφεσις είτε παρά του εγκαλουµένου είτε παρά του εγκαλέσαντος ενώπιον του
∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ασκουµένη διά καταθέσεως

αυτής

ενώπιον της Γραµµατείας του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου εντός
προθεσµίας

δεκαπέντε

ηµερών

από

της

κοινοποιήσεως

ταύτης

εις

τον

εγκαλούµενον, ή τον εγκαλέσαντα. Η άσκησις της εφέσεως αναστέλλει την εκτέλεσιν
της αποφάσεως του Πρωτοβαθµίου Συµβουλίου.
2. Το ∆ευτεροβάθµιον

Πειθαρχικόν Συµβούλιον αποφασίζει τελεσιδίκως και

αµετακλήτως επί της κρινοµένης υποθέσεως.
3. Το ∆ευτεροβάθµιον Πειθαρχικόν Συµβούλιον εκδικάζει οµοίως εις πρώτον και
τελευταίον βαθµόν εγκλήσεις διά πειθαρχικά παραπτώµατα των αιρετών µελών του
Πρωτοβαθµίου Πειθαρχιικού Συµβουλίου, τελεσθέντα κατά την ενάσκησιν των
καθηκόντων των ως και όµοια πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ενώσεως.
4. Αι αποφάσεις του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ως και οι
τελεσίδικοι

γενόµεναι αποφάσεις του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου,

κοινοποιούνται εις τον ασκήσαντα την έφεσιν, εις τον επί του Τύπου Υπουργόν, εις
την Ένωσιν και εις τον εργοδότην του κατηγορηθέντος.
5. Άπασαι αι παρά των άρθρων 21 και 22 προβλεπόµεναι κοινοποιήσεις γίνονται
διά κλητήρος επί αποδείξει ή δια δικαστικού κλητήρος εντολή του Γραµµατέως του
οικείου Συµβουλίου.

Άρθρον 23
Πειθαρχικαί Ποιναί
1. Η παράβασις εκ µέρους των µελών της «Ενώσεως» των δεοντολογικών
κανόνων ασκήσεως του επαγγέλµατος αυτών και η παράβασις των κειµένων νόµων
ή των κανόνων της παραδεδειγµένης ηθικής συνιστά πειθαρχικόν παράπτωµα,
επισύρον τας κατωτέρω αναγραφοµένας ποινάς πέραν της εξ άλλων διατάξεων
ποινικής και αστικής ευθύνης αυτών.
2. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικηµάτων συγκαταλέγονται ιδία:

20

α)

η εκ δόλου διάπραξις οιουδήποτε εγκλήµατος αµετακλήτως κριθέντος ένεκα

του οποίου επεβλήθη φυλάκισις τουλάχιστον τριών µηνών εφ’ όσον δε δι’ αυτού
προκλήθη δηµόσιον σκάνδαλον ανεξαρτήτως ύψους επιβληθείσης ποινής.
β) η αναξιοπρεπής διαβίωσις ένεκα της οποίας θα ηδύνατο να προκληθή εν τη
κοινωνία δυσµενής εντύπωσις διά το δηµοσιογραφικόν επάγγελµα.
γ) η ολιγωρία περί την εκτέλεσιν των δηµοσιογραφικών εντολών.
δ) η µη τήρησις της προσηκούσης ευπρεπείας εκφράσεων.
ε) η άσκησις του επαγγέλµατος κατά τρόπον αντιτιθέµενον εις την δηµοσίαν
αποστολήν του Τύπου.
στ) η άσκησις του επαγγέλµατος κατά παράβασιν των επιβαλλοµένων κανόνων
της δεοντολογίας.
ζ) η έλλειψις της καλώς εννοουµένης συναδελφικής αλληλεγγύης.
3. Πειθαρχικαί ποιναί επιβαλλόµεναι είναι αι εξής:
α) επίπληξις
β) πρόστιµον από εκατόν (100) έως τριάκοντα χιλιάδας (30.000) δραχµάς
γ) ανάκλησις εις την τάξιν µετά δηµοσίας ανακοινώσεως ταύτης
δ) προσωρινή διαγραφή εκ της Ενώσεως µέχρι τριών µηνών
ε) οριστική διαγραφή εκ της Ενώσεως
4. Η τέλεσις ποινικού αδικήµατος παρά µέλους της Ενώσεως αποτελεί ιδιαιτέραν
επιβαρυντικήν περίπτωσιν, λαµβανοµένην υπ΄όψιν υπό του Πειθαρχικού Συµβουλίου
κατά την επιµέτρησιν της ποινής.
5. Υποτροπήν πειθαρχικού αδικήµατος συνιστά η εντός πενταετίας διάπραξις του
αυτού ή ετέρου πειθαρχικού αδικήµατος.
6. Τα πειθαρχικά αδικήµατα παραγράφονται µετά τρία έτη από της τελέσεως των,
πλην των συνεπαγοµένων την ποινήν της οριστικής διαγραφής άτινα παραγράφονται
µετά πενταετίαν από της τελέσεως των.

Άρθρον 24
Μικτόν Συµβούλιον
1. Παρά τη Ενώσει συνιστάται Μικτόν Συµβούλιον έργον του οποίου είναι:
α) Η εκδίκασις των εµπροθέσµως υποβαλλοµένων εις την Γραµµατείαν της
Ενώσεως ενστάσεων κατ΄ αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί εγγραφής
µελών.
β) Η σύνταξις

εντός των πλαισίων των νόµων και του Καταστατικού των

κανονισµών λειτουργίας της Γενικής Συνελεύσεως, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των
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Πειθαρχικών και του Μικτού Συµβουλίου, ως και του εσωτερικού Κανονισµού της
Ενώσεως.
γ) Η έκφρασις, µη υποχρεωτικής διά το ∆.Σ. γνώµης περί του εκάστοτε σκοπίµου
της κηρύξεως απεργίας ως και η οργάνωσις και παρακολούθησις της εκτελέσεως
των περί απεργίας αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής
Συνελεύσεως.
2. Το Μικτόν Συµβούλιον απαρτίζεται.
α) Εκ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Εξ ενός εκπροσώπου εις έκαστον εργασιακόν χώρον εκ των τακτικών µελών
της Ενώσεως. Εις περίπτωσιν µη υπάρξεως τακτικών µελών δύνανται να
εκπροσωπήσουν τους εργαζόµενους δόκιµα µέλη.
γ) Εκ δύο (2) εκπροσώπων των εν συντάξει µελών της Ενώσεως.
3. α) Ο υπό στοιχείον β’ εκπρόσωπος µετά του αναπληρωτού του ορίζεται ανά
διετίαν βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως απάντων των εις έκαστον εργασιακόν
χώρον εργαζοµένων τακτικών µελών, εξαιρέσει των δεδικαιολογηµένως µη
δυνηθέντων ν’ ασκήσωσι το δικαίωµα της εκλογής.
β) Οι υπό στοιχ. γ’ εκπρόσωποι µετά των αναπληρωτών των εκλέγονται υπό
των µελών της κατηγορίας των ωσαύτως ανά διετίαν ταυτοχρόνως µε τον υπό
στοιχείον β’ εκπρόσωπον διά µυστικής ψηφοφορίας, ενεργουµένης εις τα Γραφεία
της Ενώσεως υπό την εποπτείαν της διεξαγαγούσης τας τελευταίας αρχαιρεσίας
Εφορευτικής Επιτροπής τηρουµένων κατά την εκλογήν κατά το δυνατόν, των περί
αρχαιρεσιών εν ταις Γενικαίς Συνελεύσεσι των µελών καταστατικών ορισµών. Η
εκλογή θεωρείται έγκυρος εφόσον ψηφίσει το 1/3 των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Μη
γενοµένης απαρτίας καλούνται τα µέλη σε νέα ψηφοφορία εντός 10ηµέρου, ότε διά
την ύπαρξιν απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/4 των εχόντων δικαίωµα ψήφου
µελών. Εάν δεν υπάρξει πάλι απαρτία καλούνται τα µέλη εντός 10ηµέρου και κατά
την αυτή διαδικασίαν καθ’ ην απαιτείται παρουσία του 1/5 των εχόντων δικαίωµα
ψήφου µελών, ακριβώς όπως ισχύει για τις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Του Μικτού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
χρέη δε Γραµµατέως εκτελεί ο Γενικός Γραµµατεύς του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Το Μικτόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ηµίσεως τουλάχιστον του συνόλου των
εκπροσώπων των υπό στοιχεία β’ και γ’ της παρ. 2 κατηγοριών, τακτικών µελών. Μη
επιτευχθείσης απαρτίας το Μικτόν Συµβούλιον συνέρχεται εκ νέου υποχρεωτικώς
εντός δεκαηµέρου, οπότε ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίσταται τουλάχιστον το
1/2 του συνόλου των µελών αδιακρίτως κατηγοριών προελεύσεως αυτών.
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6. Επίσης, παρά τη Ενώσι συνίσταται

∆ιευρυµένον Μικτόν Συµβούλιον έργον

του οποίου είναι να εκφέρει γνώµη και συµβουλάς εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον επί
όλων των θεµάτων της Ενώσεως.
Το ∆ιευρυµένο Μικτό Συµβούλιον απαρτίζεται:
• εξ όσων αναφέρονται στην παρ. 2α , 2β, 2γ του παρόντος άρθρου,
• εκ των µελών του Πρωτοβαθµίου και ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου,
• εκ των µελών της Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής,
• εκ των εκλεγµένων µελών των Βοηθητικών Επιτροπών,
• εκ των µελών των ∆ιοικήσεων των Ιδρυµάτων,
• εκ των εκλεγµένων εκπροσώπων στον Ε∆ΟΕΑΠ
• εκ των εκλεγµένων εκπροσώπων στα όργανα της Οµοσπονδίας.
Το ∆ιευρυµένο Μικτόν Συµβούλιον συγκαλείται από το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της
Ενώσεως, όταν και όποτε αυτό κρίνει αναγκαίον.

Άρθρον 25
Γενική Συνέλευσις των Μελών
1. Η Γενική Συνέλευσις απαρτίζεται εκ των τακτικών µελών της Ενώσεως των
εκπληρωσάντων µέχρι της ενάρξεως της συνεδριάσεως τας εκ του Καταστατικού
προβλεποµένας οικονοµικάς υποχρεώσεις των.
2. Η Γενική Συνέλευσις.
α) Ψηφίζει το Καταστατικόν και τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της Ενώσεως.
β) Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
των Πειθαρχικών Συµβουλίων και της Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµόν της οικονοµικής διαχειρίσεως και ψηφίζει τον
προϋπολογισµόν του εποµένου έτους.
δ) Ελέγχει τας πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ε) Αποφασίζει περί συγχωνεύσεως ή συνεργασίας της Ενώσεως µετ’ άλλων
Ενώσεων, της εισόδου της εις ευρυτέρας επαγγελµατικάς οργανώσεις και της
τροποποιήσεως του Καταστατικού αυτής.
στ) Αποφασίζει περί κηρύξεως απεργίας.
ζ) Εκδικάζει τας προσφυγάς περί ων το εδάφιον δ’ της παρ. 1 του άρθρου 10.
η) Αποφασίζει, περί της διαλύσεως της Ενώσεως και της διαθέσεως εν τη
περιπτώσει ταύτη της περιουσίας αυτής.
θ) Επιλαµβάνεται και αποφασίζει επί ζητηµάτων µη υπαγοµένων εις την
αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλων οργάνων της ∆ιοικήσεως.
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Άρθρον 26
Σύγκλησις και απαρτία Γενικής Συνελεύσεως
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις συγκροτείται εκ των τακτικών µελών της
Ενώσεως, συγκαλείται δε τακτικώς υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής κατά µήνα
Φεβρουάριον εκάστου έτους προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί του
απολογισµού και έγκρισιν του Προϋπολογισµού του εποµένου έτους.
2. Η έκτακτος Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
οσάκις κατά την κρίσιν του επιβάλλεται η σύγκλησις εκ του συµφέροντος της
Ενώσεως, ή οσάκις ζητήση τούτο εγγράφως και δια συγκεκριµένα θέµατα το 1/5 των
τακτικών µελών, των εχόντων εκπληρώσει τας προς την Ένωσιν οικονοµικάς
υποχρεώσεις των. Εις την περίπτωσιν ταύτην το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον
υποχρεούται όπως προβή αµελητί εις τας παρά των νόµων και του Καταστατικού
προβλεποµένως ενεργείας εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατόν να συνέλθη η Γενική
Συνέλευσις εντός τριάκοντα (30) ηµερών το αργότερον από της υποβολής της
σχετικής αιτήσεως.
3. Η πρόσκλησις προς συµµετοχήν εις τακτικήν ή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν,
υπογραφοµένη υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέως απευθύνεται
ιδιαιτέρως προς ένα έκαστον των τακτικών µελών και δηµοσιεύεται εις τρεις
τουλάχιστον πρωϊνάς και µίαν απογευµατινήν, ευρύτερον δε κυκλοφορούσας
Αθηναϊκάς εφηµερίδας και τοιχοκολλείται εις τα Γραφεία της Ενώσεως και εις τα
Γραφεία των Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. Αι προσκλήσεις αποστέλλονται και αι
δηµοσιεύσεις και αι τοιχοκολλήσεις διενεργούνται επτά τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας
προ της ηµέρας συγκλήσεως της Συνελεύσεως.
Εις τας προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της Συνελεύσεως,
αν αυτή είναι η πρώτη, η δευτέρα, η τρίτη, ο εις εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενος
αριθµός παρόντων τακτικών και ταµειακώς εν τάξει µελών διά την ύπαρξιν απαρτίας
και τα συζητηθησόµενα θέµατα.
Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένη επί θέµατος, µη αναγραφοµένου
εις την Ηµερησίαν διάταξιν αυτής είναι άκυρος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευσις δι’
αποφάσεως αυτής λαµβανοµένης δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων
αποφασίση την συζήτησιν επί σοβαρού και επείγοντος θέµατος, µη αναγραφοµένου
εις την ηµερησίαν διάταξιν, η επί του οποίου όµως συζήτησις δεν δύναται να
διαρκέση πέραν των δεκαπέντε λεπτών. Αποκλείεται η συζήτησις προτάσεως
µοµφής κατά του ∆.Σ. µη αναγεγραµµένη εις την ηµερησίαν διάταξιν.
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4. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίσταται το 1/3 των
εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών µελών.
5. Μη γενοµένης απαρτίας εις την πρώτην Συνέλευσιν καλείται κατά την αυτήν
διαδικασίαν νέα τοιαύτη µε τα αυτά θέµατα εντός 10ηµέρου, ότε, διά την ύπαρξιν
απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του 1/4 των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών.
Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα Συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός
10ηµέρου και κατά την αυτή διαδικασίαν, καθ’ ην απαιτείται παρουσία του 1/5 των
εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών.
6α) ∆ιά τας περιπτώσεις αναθεωρήσεως, τροποποιήσεως, ή ανασυντάξεως, η
κωδικοποιήσεως του Καταστατικού, εκτός των άρθρων 2 και 3 απαιτείται παρουσία
εις την ειδικώς επί τω σκοπώ τούτω συγκαλουµένην Γενικήν Συνέλευσιν, τουλάχιστον
των 3/5 (τριών πέµπτων), των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, αι δε κατ’ αυτάς
λαµβανόµεναι αποφάσεις είναι έγκυροι εφ’ όσον συγκεντρώσουν πλειοψηφία 3/4
(τριών τετάρτων) του αριθµού των παρόντων.
β) ∆ιά τας περιπτώσεις αναθεωρήσεως, τροποποιήσεως, ή ανασυντάξεως των
άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού απαιτείται παρουσία εις την ειδικώς επί τω σκοπώ
τούτω συγκαλουµένην Γενικήν Συνέλευσιν, τουλάχιστον των 3/5 (τριών πέµπτων)
των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, αι δε κατ’ αυτάς λαµβανόµεναι αποφάσεις είναι
έγκυροι εφ’ όσον συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των 9/10 (εννέα δεκάτων) του
αριθµού των παρόντων.
γ) ∆ιά τας περιπτώσεις διαλύσεως της Ενώσεως απαιτείται παρουσία εις την
ειδικώς επί τω σκοπώ τούτω συγκαλουµένην Γενικήν Συνέλευσιν, τουλάχιστον των
4/5 (τεσσάρων πέµπτων) των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, αι δε κατ’ αυτάς
λαµβανόµεναι αποφάσεις είναι έγκυροι εφ’ όσον συγκεντρώσουν την πλειοψηφίαν
των 3/4 (τριών τετάρτων) του αριθµού των παρόντων.
δ) Το Άρθρο 31 ως προς τα ποσοστά ανά κατηγορίαν της απαιτουµένης
παρουσίας και πλειοψηφίας διά την ανασύνταξιν, τροποποίησιν, αναθεώρησιν ή
κωδικοποίησιν του Καταστατικού προσαρµόζονται συµφώνως µε τα ποσοστά ανά
κατηγορίαν του παρόντος Άρθρου 26 παρ. 6α και β.
Κατά την αυτήν έννοιαν το Άρθρο 32 ως προς τα ποσοστά και µόνο της
απαιτουµένης

παρουσίας

και

πλειοψηφίας

για

τη

διάλυσιν

της

Ενώσεως

προσαρµόζεται συµφώνως µε τα ποσοστά του παρόντος άρθρου 26 παρ. 6γ.
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Άρθρον 27
Τρόπος Λήψεως Αποφάσεων
1. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Ενώσεως.
2. Αι

αποφάσεις

των

Γενικών

Συνελεύσεων

λαµβάνονται

δι’

απολύτου

πλειοψηφίας των παρόντων εν τη Συνελεύσει µελών και εχόντων δικαίωµα ψήφου.
3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται είτε δι’ ανατάσεως της
χειρός είτε διά µυστικής ή φανεράς ψηφοφορίας διενεργουµένης δι’ ονοµαστικής
κλήσεως, ουδέποτε όµως διά βοής.
4. Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως αναφερόµεναι εις αρχαιρεσίας, εκλογήν
συλλογικών οργάνων, θέµατα εµπιστοσύνης, έγκρισιν λογοδοσίας, κήρυξιν απεργίας,
εκλογήν αντιπροσώπων εις Ένωσιν, επιβολήν εκτάκτων εισφορών, αλλαγήν
επωνυµίας καθορισµόν του επαγγέλµατος ή της απασχολήσεως τροποποίησιν του
Καταστατικού,

συνεργασίαν

µετ’

άλλων

Ενώσεων,

είσοδον

εις

ευρυτέρας

επαγγελµατικάς οργανώσεις λαµβάνονται εγκύρως µόνον διά µυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρον 28
Αρχαιρεσίαι
1. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής
και των Πειθαρχικών Συµβουλίων είναι διετής.
2. α) Αι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως εις την Γραµµατείαν της
Ενώσεως πέντε τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας προ της διενεργείας των αρχαιρεσιών.
β) Οµού µετά της υποψηφιότητος υποβάλλεται υπεύθυνος δήλωσις κατά τας
διατάξεις του Ν.∆. 105/1969 «περί ατοµικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος»
διαλαµβάνουσα : 1) ότι ο υποψήφιος απασχολείται εις τας κατά το άρθρον 2 του
καταστατικού εργασίας ή απέχει, τούτων ένεκεν : α) ασθενείας, ανεργίας, ή
στρατεύσεως, β) απεργίας ή ανταπεργίας, γ) επισχέσεως της εργασίας, δ)
υπερηµερίας του εργοδότου, ε) άδειας µετά ή άνευ αποδοχών µέχρις ενός έτους, στ)
µετεκπαιδεύσεως και ζ) προσκαίρου αναλήψεως ετέρας εργασίας, µέχρι τριών µηνών
και 2) ότι δεν τελεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εν στερήσει των
πολιτικών αυτού δικαιωµάτων, ουδέ έχει καταδικασθή αµετακλήτως επί προδοσία,
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία, λιποταξία,
παραχαράξει, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιάσει, έγκληµατι κατά των ηθών,
συκοφαντική δυσφήµισει, εµπορία ναρκωτικών, εφ’ όρου ζωής, πλην αν τύχη
αποκαταστάσεως, επί ενεργώ συµµετοχή εις κόµµα, οργάνωσιν, σωµατείον ή
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ένωσιν, σκοπός των οποίων είναι η διάδοσις και εφαρµογή ιδεών τεινουσών εις
ανατροπήν του κρατούντος πολιτεύµατος ή του κοινωνικού καθεστώτος ή εις
απόσπασιν µέρους της Επικρατείας, εφ’ όρου ζωής.
3. Τρεις τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας προ των Αρχαιρεσιών οι υποψηφιότητες
διαβιβάζονται προς την Εφορευτικήν Επιτροπήν ήτις ελέγχουσα το έγκυρον της
υποβολής αυτών προβαίνει εις την ανακήρυξιν των υποψηφίων και γνωστοποιεί τον
κατάλογον των υποψηφίων ως και το πρόγραµµα των αρχαιρεσιών διά
τοιχοκολλήσεως εις τα Γραφεία της Ενώσεως και εις τα Γραφεία των Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών.
4. Κατά τας αρχαιρεσίας τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων καταχωρίζονται κατ’
αλφαβητικήν σειράν και κατά κατηγορίας αξιωµάτων εις το αυτό ψηφοδέλτιον.
Προκειµένου περί των υποψηφίων διά το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον γίνεται διάκρισις.

Άρθρον 29
Εφορευτική Επιτροπή
1. Αι αρχαιρεσίαι και εκλογαί διά την ανάδειξιν των συλλογικών οργάνων της
Ενώσεως των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων και των αντιπροσώπων αυτής
εις άλλας Ενώσεις διεξάγονται υπό την εποπτείαν τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής
ής τα µεν δύο µέλη εκλέγονται µετ’ ισαρίθµων αναπληρωµατικών υπό της Γενικής
Συνελεύσεως το δε τρίτον ορίζεται εκ δικαστών παρά του Προέδρου Πρωτοδικών
Αθηνών τη αιτήσει του ∆.Σ. της Ενώσεως.
Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο δικαστής. Η Εφορευτική Επιτροπή
είναι αρµόδια διά την εποπτείαν των αρχαιρεσιών, των διενεργουµένων καθ’ όλην
την διάρκειαν της διετούς θητείας αυτής.
2. Υπό της ∆ιοικήσεως της Ενώσεως παραδίδεται εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν
κατάλογος εις διπλούν των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, περιλαµβάνων : α) το
ονοµατεπώνυµον αυτών, β) την διεύθυνσιν κατοικίας, γ) τον αριθµόν του δελτίου
ταυτότητας εκάστου µέλους, και δ) τας συνδροµάς τας οποίας κατέβαλε.
3. Περί της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και του αποτελέσµατος αυτών η
Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικόν, εις ο επισυνάπτεται ονοµαστικός
κατάλογος των ψηφισάντων µελών. Το πρακτικόν, υπογραφόµενον υπό πάντων των
µελών της Επιτροπής, παραδίδεται υπό του Προέδρου αυτής εις την ∆ιοίκησιν της
Ενώσεως.

27

4.

Αντίγραφον

του

πρακτικού

της

Εφορευτικής

Επιτροπής

χορηγείται

υποχρεωτικώς υπό της ∆ιοικήσεως της Ενώσεως εις παν µέλος εντός τριών ηµερών
από της υποβολής της περί τούτου αιτήσεως.
5. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον και η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούνται να θέτουν
εις την διάθεσιν του αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής, πάντα τα στοιχεία και να
παρέχουν πάσαν συνδροµήν προς εκπλήρωσιν του κατά τ’ ανωτέρω έργου αυτού.

Άρθρον 30
∆ιεξαγωγή Αρχαιρεσιών
1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει από την Γραµµατείαν της Ενώσεως την
σφραγίδα αυτής, την ψηφοδόχον, ήν ελέγχει και σφραγίζει, το Μητρώον και τον κατά
το προηγούµενον άρθρον ονοµαστικόν κατάλογον των εχόντων δικαίωµα ψήφου
µελών.
Μονογράφει και σφραγίζει έκαστον ψηφοδέλτιον και κηρύσσει περί ώραν 9ην π.µ.
της ηµέρας της ψηφοφορίας την έναρξιν αυτής.
2. Προκειµένου περί αρχαιρεσιών το ψηφοδέλτιον περιλαµβάνει κεχωρισµένως τα
ονόµατα των υποψηφίων δια το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, τα ονόµατα των υποψηφίων
µελών διά τα Πειθαρχικά Συµβούλια και τα της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Άπαντες οι υποψήφιοι, πλην των διά την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και τα
Πειθαρχικά Συµβούλια, τοιούτων, δι’ ους ισχύουν τα εν άρθροις 19 και 20 οριζόµενα,
δέον να έχουν συµπληρώσει τριετίαν από της κτήσεως της ιδιότητάς των ως τακτικών
µελών της Ενώσεως.
4. Τα δικαιούµενα ψήφου µέλη εισέρχονται εις την αίθουσαν της ψηφοφορίας
τµηµατικώς ανά πέντε, παραλαµβάνουν παρά της Εφορευτικής Επιτροπής ανά εν
ψηφοδέλτιον και φάκελλον, αποσύρονται εις χώρον διασκευασµένον καταλλήλως διά
την τήρισιν της µυστικότητος της ψηφοφορίας και θέτουν παραπλεύρως του
ονόµατος των υποψηφίων της προτιµήσεώς των σταυρόν διά µελάνης ή µελανής
µολυβδίδος. Εν συνεχεία θέτουν το ψηφοδέλτιον εντός του φακέλλου και αφού
σφραγίσουν τούτον τον ρίπτουν εντός της ψηφοδόχου µεθ’ ο υπογράφουν το βιβλίον
ψηφισάντων και αποχωρούν της αιθούσης.
5. Η ψηφοφορία διαρκεί µέχρι της δύσεως του ηλίου, παρατεινοµένη και πέραν
ταύτης µέχρις εξαντλήσεως του αριθµού των προσελθόντων ήδη και αναµενόντων να
ψηφίσουν µελών, µεθ’ ο η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει περαιωµένην την
ψηφοφορίαν και προβαίνει εις την διαλογήν.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει εν πρώτοις εις την µέτρησιν των φακέλλων.
Εάν ευρεθούν ολιγώτεροι φάκελλοι του αριθµού των ψηφισάντων ουδέν ζήτηµα
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γεννάται. Εάν ευρεθούν περισσότεροι ο αντιπρόσωπος της ∆ικαστικής Αρχής αφαιρεί
κατά

τύχην

τους

πλεονάζοντας

και

καταστρέψει

τούτους

χωρίς

να

τους

αποσφραγίση.
7. Ακολούθως ανοίγονται οι φάκελλοι, αριθµούνται κατά σειράν αποσφραγίσεως
τα ψηφοδέλτια και αναγράφεται εφ’ εκάστου τούτων ολογράφως δι’ ερυθράς µελάνης
υπό του αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής ο αριθµός των επ’ αυτού υπαρχόντων
σταυρών προτιµήσεως. Εάν εις τον αυτόν φάκελλον ευρεθούν πλείονα του ενός
ψηφοδέλτια, άπαντα ταύτα θεωρούνται άκυρα, γινοµένης επ’ αυτών σχετικής
σηµειώσεως υπό του αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής υπογραφοµένης υπό του
ιδίου.
8. Επίσης άκυρα κηρύσσονται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής τα ψηφοδέλτια
άτινα φέρουν διακριτικά σηµεία κατά τρόπον παραβιάζοντα, κατά την κρίσιν της, το
απόρρητον της ψηφοφορίας, ως και τα µη µονογεγραµµένα υπ’ αυτής ψηφοδέλτια.
Τα άκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται διά την εξεύρεσιν του αριθµού των παρόντων
και ψηφισάντων.
9. Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή σηµειοί επί καταστάσεως περιεχούσης τα
ονόµατα των υποψηφίων τους σταυρούς προτιµήσεως ους έλαβεν έκαστος εξ αυτών
διά της αναγραφής του αύξοντος αριθµού του ψηφοδελτίου εις ο αναγράφεται ο
σταυρός. Βάσει του αριθµού των σταυρών προτιµήσεως ους έλαβεν έκαστος
υποψήφιος η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει εις την ανακήρυξιν των επιτυχόντων
και των αναπληρωµατικών αυτών εκ των επιλαχόντων βάσει των ληφθέντων παρ’
εκάστου τούτων σταυρών προτιµήσεως. Ο αριθµός των αναπληρωµατικών είναι ίσος
των τακτικών, προκειµένου περί των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, τρεις δε διά το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον.
10. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι συγκεντρώσαντες τον µεγαλύτερον
αριθµόν σταυρών προτιµήσεως, αναπληρωµατικοί δε οι µετ’ αυτούς κατά σειράν
επιτυχίας ερχόµενοι. Εν ισοψηφία διενεργείται κλήρωσις υπό της Εφορευτικής
Επιτροπής παρουσία των ισοψηφισάντων.

Άρθρον 31
Ανασύνταξις – Τροποποίησις Καταστατικού
Το παρόν Καταστατικόν δύναται να ανασυνταχθή ή τροποποιηθή µετά πρότασιν
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του 1/3 των εχόντων δικαίωµα ψήφου τακτικών µελών.
Η πρότασις δέον όπως αναφέρηται κεχωρισµένως εις έκαστον άρθρον ούτινος
ζητείται η τροποποίησις και να είναι σαφής και ητιολογηµένη.

29

Η Γενική Συνέλευσις καλείται και συνέρχεται εις την περίπτωσιν ταύτην εντός
τριάκοντα ηµερών από της προτάσεως κατά τα εν άρθρω 27 παρ. 4 οριζόµενα και
ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ.
6α και 6β.
Εν µη επιτεύξει της ως άνω πλειοψηφίας η πρότασις θεωρείται απορριφθείσα,
δυναµένη να υποβληθή εκ νέου µόνον µετά πάροδον έτους από της ηµεροµηνίας
υποβολής της αρχικής προτάσεως.

Άρθρον 32
∆ιάλυσις
∆ιάλυσις της Ενώσεως αποφασίζεται διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των
εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών της Ενώσεως.
∆ιαλυοµένης της Ενώσεως η περιουσία αυτής εκκαθαριζοµένη παρ’ εκκαθαριστών
διοριζοµένων παρά της Γενικής Συνελεύσεως περιέρχεται εις το Ταµείον Συντάξεων
Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Άρθρον 33
Σφραγίς
Η Ένωσις έχει ιδίαν σφραγίδα στρογγυλήν φέρουσαν κύκλω τας λέξεις «Ένωσις
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών» και το έτος ιδρύσεώς της.

Άρθρον 34
Μεταβατική ∆ιάταξις
∆ιά την εφαρµογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος δεν
λαµβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος καθ’ ον µέλος της Ενώσεως διέκοψε την εργασίαν του
εις ηµερησίαν εφηµερίδα των Αθηνών κατά την πενταετίαν από 21.4.67

µέχρι

20.4.72 συνεπεία του κατά το άνω χρονικόν διάστηµα περιορισµού των εκδιδοµένων
ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατεύς

Παν. Ξηρογιάννης

Σταµ. Πρωτολάτης

