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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, επαναβεβαιώνοντας την 

προσήλωσή τους: 

Στην άσκηση του δικαιώματος της πληροφορήσεως στο όνομα και προς το συμφέρον του 

λαού 

Στις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας, τον καλόπιστο διάλογο και τον 

σεβασμό των ατομικών ελευθεριών 

Στην πολυμορφία και το πολυδιάστατο του Τύπου και των άλλων μέσων ενημερώσεως 

Στην προάσπιση και διεύρυνση της ελευθεροτυπίας για την πληρέστερη δυνατή 

διασφάλιση τού δικαιώματος της ενημερώσεως της Κοινής Γνώμης 

Στην αναζήτηση της αλήθειας και τον σεβασμό της ιερότητας των γεγονότων και της 

ελευθερίας των σχολίων  

Στους γραπτούς και άγραφους κανόνες της δημοσιογραφικής και ηθικής δεοντολογίας 

Ψήφισαν στις 2 Ιουνίου 1978 τις διατάξεις του νέου αυτού Καταστατικού της 

Ενώσεως. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 

Το 1914 ιδρύθηκε στην Αθήνα το επαγγελματικό σωματείο "ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ", που το 

Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 116/1915 απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών. Το σωματείο μετονομάστηκε το 1924 σε "ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ" και το 1947 σε "ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" 

(Ε.Σ.Η.Ε.Α.) ύστερα από τις σχετικές τροποποιήσεις του Καταστατικού του, που 

εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 6042/1924, 7603/1947, 8786/1951, 7057/1965, 

434/1969, 1440/1973 και 3203/1978 αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου. Το 

Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και προσαρμόσθηκε στις 

διατάξεις για τα επαγγελματικά σωματεία, όπως ισχύουν σήμερα. Το Καταστατικό, 

που ακολουθεί, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  

Άρθρο 1 

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημερώσεως και έδρα 

την Αθήνα. Το σωματείο θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής στο Καταστατικό αυτό 

απλά ως «’Ε ν ω σ η». 

 

 

Άρθρο 2 

Σκοποί της Ενώσεως είναι: 

α) Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα αγωνιστικά μέσα προάσπιση της 

ελευθεροτυπίας από κάθε επιβουλή, απ' όπου κι αν προέρχεται αυτή, με σκοπό να 

διασφαλισθεί η πλήρης ενημέρωση των πολιτών με τον Τύπο, το Ραδιόφωνο, την 

Τηλεόραση, με τη δημοσίευση και αναμετάδοση όλων των ειδήσεων, με τον 

παραμερισμό κάθε σκοπιμότητας και ιδιοτέλειας. 

β) Η προστασία, η προαγωγή και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, 

επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της. 

γ) Ο έλεγχος των απολύσεων και η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή 

των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των νόμων. 

δ) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και 

επαγγελματικού επιπέδου των μελών της. 

ε) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης καθώς και η συμπαράσταση 

προς τους άλλους εργαζομένους της χώρας.  

στ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της, όταν διώκονται για την εκπλήρωση 

της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση και τη 

συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες, έπειτα από εντολή του σωματείου.  

ζ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους σε 

ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός 

αλληλοβοηθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκριθεί από τη 

Γενική Συνέλευση και που θα προβλέπει και τον τρόπο που θα λειτουργεί ο 

λογαριασμός. 

η) Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, η 

ανταλλαγή μ’ αυτές πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα, τις εξελίξεις της 

τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα του Τύπου και των 

άλλων μέσων ενημερώσεως.  

θ) Η πρόνοια για τη διασφάλιση της υγειονομικής περιθάλψεως, της κυρίας και 

επικουρικής ασφαλίσεως και της στεγάσεως των μελών της.  
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Άρθρο 3 

Τα μέσα με τα οποία η Ένωση επιτυγχάνει τους σκοπούς της είναι: 

α) Η κοινή προσπάθεια με όλες τις μορφές της συνδικαλιστικής πάλης, από την πιο 

απλή ως την απεργία διαρκείας. 

β) Η τακτική ενημέρωση των μελών της, που εργάζονται στον Τύπο και τα άλλα μέσα 

ενημερώσεως, καθώς και της Κοινής Γνώμης, για τα ζητήματα των συντακτών. 

γ) Η ίδρυση Δημοσιογραφικής Σχολής. 

δ) Η ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η λειτουργία και η ενίσχυση 

εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, μουσείου Τύπου, καθώς και άλλων οργάνων και 

υπηρεσιών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε απαραίτητες.  

ε) Η ίδρυση ειδικού οργάνου για την έκδοση εντύπων για την επιμόρφωση των μελών 

της και την προαγωγή του Τύπου και των άλλων μέσων ενημερώσεως. Το ειδικό αυτό 

όργανο θα λειτουργήσει με κανονισμό που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. 

στ) Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, 

καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και 

της δημοσιογραφίας. 

ζ) Η συμμετοχή της Ενώσεως σε ευρύτερες συγγενικές επαγγελματικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

η) Η υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας, που αποβλέπει στην πολιτιστική πρόοδο της 

χώρας και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Άρθρο 4 

Οι πόροι της Ενώσεως είναι: 

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται σε 2.000 δρχ. Το ποσό εγγραφής 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών, που είναι ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος 

από δημοσιογραφική δουλειά ή από τη σύνταξη. Το ποσοστό της μηνιαίας συνδρομής 

καθορίζεται με απόφαση τυς Γενικής Συνελεύσεως, έπειτα από σχετική εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή 

δωρεά ή κληρονομιά, που δεν προέρχεται από μέλος της Ενώσεως, πρέπει να το 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

και εφ' όσον, φυσικά, η δωρεά ή η κληρονομιά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των 

σκοπών και των επιδιώξεων του σωματείου.  

δ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ενώσεως.  

ε) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

Ενώσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 5 

1. Τα μέλη της Ενώσεως είναι δόκιμα, τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. 

2. Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, αυτοί που έχουν ως κύριο 

επάγγελμα τη δημοσιογραφία και εργάζονται ως συντάκτες σε ημερήσιες πολιτικές, 

οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες Αθηνών, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και 

τα γραφεία των Αθηνών των ημερησίων εφημερίδων Θεσσαλονίκης (στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι έμμισθοι διορθωτές, γελοιογράφοι και σκιτσογράφοι), για 

τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση και την παρουσίαση της ύλης που δημοσιεύεται στις 

εφημερίδες κτλ. Επίσης, εγγράφονται ως δόκιμα μέλη, εκείνοι που, ως κύριο 

επάγγελμα, παρέχουν δημοσιογραφική εργασία, δηλαδή συγκεντρώνουν και 

διαμορφώνουν τη δημοσιογραφική ύλη στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθμούς. 

3. Κάθε νέος συντάκτης, μόλις προσληφθεί σε μια εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικό 

σταθμό, το ΑΠΕ κλπ., εγγράφεται, έπειτα από αίτηση του, σε ειδικό κατάλογο 

μαθητευομένων που τηρεί η Γραμματεία της Ενώσεως. Όταν περάσουν δύο χρόνια, o 

μαθητευόμενος εγγράφεται σε κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών. Αφού εγγραφούν 

τελικά ως δόκιμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τα μετατάξει σε τακτικά, εφ' 

όσον συντρέχουν και οι άλλες καταστατικές προϋποθέσεις. Για να σχηματίσει γνώμη 

και να κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να προσφύγει σε οποιοδήποτε 

αποδεικτικό μέσο. Τα δόκιμα μέλη δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε ψηφοφορίες. 

4. Τακτικά μέλη εγγράφονται οι συντάκτες των ημερησίων πολιτικών, οικονομικών 

και αθλητικών εφημερίδων των Αθηνών, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των 

γραφείων των ημερησίων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης (στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι έμμισθοι διορθωτές, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι), που 

ως κύριο επάγγελμα έχουν τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση και την παρουσίαση της 

ύλης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα κλπ. Επίσης, εγγράφονται ως τακτικά μέλη 

εκείνοι που, ως κύριο επάγγελμα, παρέχουν δημοσιογραφική εργασία, δηλαδή 

συγκεντρώνουν και διαμορφώνουν την δημοσιογραφική ύλη στους τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για την εγγραφή όλων αυτών πρέπει να υπάρχουν και οι 

άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα. 

5. Ειδική επιτροπή εξετάζει, γραπτά και προφορικά, αυτούς που έχουν υποβάλει 

αίτηση για να εγγραφούν, είτε ως δόκιμα μέλη είτε ως τακτικά. Η ειδική επιτροπή 

αποτελείται από πέντε μέλη, δύο από το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία από τους 

συνταξιούχους, που διέπρεψαν ως δημοσιογράφοι. Οι συνταξιούχοι κληρώνονται από 

ένα κατάλογο με τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων, που καταρτίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η ύλη, που θα εξετασθούν τα υποψήφια μέλη, καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρεται κυρίως σε θέματα δημοσιογραφίας 

και γενικών γνώσεων. Η απόδοση στις εξετάσεις συνεκτιμάται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μαζί με όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου. 

6. Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στη 

δημοσιογραφία και την Ένωση και εφ' όσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης συγγενικής 

οργανώσεως, που έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της 

Ενώσεως. Ο αριθμός των επιτίμων μελών δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα εικοστό 

(1/20) των τακτικών μελών της Ενώσεως. 
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7. Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται οι μόνιμοι ανταποκριτές των αθηναϊκών 

εφημερίδων και των άλλων μέσων ενημερώσεως στο εξωτερικό, εφ' όσον συγκεντρώνουν 

και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα των τακτικών μελών. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη 

μπορούν να μεταταχθούν στην τάξη των τακτικών μελών, εφ’ όσον εγκαταστάθηκαν 

στην Αθήνα και ανέλαβαν εργασία, που προσφέρουν τα τακτικά μέλη, και έξη μήνες 

ύστερα από την εγκατάστασή τους. Για την μετάταξη αυτή πρέπει να συντρέχουν και 

όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή των τακτικών μελών, εκτός 

από το όριο της ηλικίας. 

8. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν ειδικές ταυτότητες, που τους δίνει 

η Ένωση, δεν μπορούν όμως να ψηφίζουν. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία παροχή 

από τους αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τής Ενώσεως. Παροχές 

έχουν τα αντεπιστέλλοντα μέλη, εφ' όσον δεν καλύπτονται από αναλόγους 

οργανισμούς του εξωτερικού. 

9. Εγγραφές νέων μελών γίνονται κάθε Ιανουάριο. Οι υποψήφιοι, μαζί με τις 

αιτήσεις τους, υποβάλλουν και όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται, για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για την εγγραφή τους, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού. Υποβάλλουν, επίσης, τις βεβαιώσεις 

και την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τόσο τα τυπικά, όσο και τα ουσιαστικά 

προσόντα του υποψηφίου. Εξετάζει το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις των μελών που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του 

στην επαγγελματική δεοντολογία. Ύστερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, το 

αργότερο μέσα σε έξη μήνες, με απόλυτη πλειοψηφία για την εγγραφή ή όχι του 

υποψηφίου. 

11. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφές τοιχοκολλάται στα γραφεία 

της Ενώσεως και σε όλους τους χώρους εργασίας για να την πληροφορηθούν τα 

τακτικά μέλη και να υποβάλουν, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την τοιχοκόλληση, 

τις τυχόν ενστάσεις τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ενώσεως 

και απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο, που πρέπει να συνέλθει το γρηγορότερο, 

πάντως όχι αργότερα από τέσσερις μήνες, και να τις εξετάσει. Οι αποφάσεις του 

Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

12. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ενός υποψηφίου μέλους, τότε 

αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από τότε που του 

κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στα 

χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφασή 

του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

13. Όταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή γίνει τελεσίδικη, ο 

Γενικός Γραμματεύς εγγράφει το νέο μέλος στο μητρώο της Ενώσεως και κοινοποιεί 

την απόφαση στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και 

Περιθάλψεως. 

 

Άρθρο 6 

1. Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ενώσεως, πρέπει, κατά 

τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του, να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος και να έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
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β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 

εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, 

κιβδηλεία και προσβολή των ηθών. 

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. 

γ) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 

40ο. 

δ) Να είναι μόνιμος κάτοικος των Αθηνών (συμπεριλαμβάνονται ο Πειραιάς, τα 

προάστια και οι συνοικισμοί των δύο πόλεων). 

ε) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως.  

στ) Εφ' όσον ζητάει να εγγραφεί ως δόκιμο μέλος και έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, 

ελληνικής ή ξένης, να έχει υπηρεσία τριών ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς 

διακοπή, εκτός κι αν στρατεύθηκε. Εάν έχει πτυχίο Ανωτέρας Σχολής, να έχει για 

δόκιμο μέλος υπηρεσία τεσσάρων ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι 

αν στρατεύθηκε. Εφ' όσον ζητάει να εγγραφεί τακτικό μέλος και έχει πτυχίο 

Ανωτάτης Σχολής, ελληνικής ή ξένης, να έχει υπηρεσία τεσσάρων ετών, αν έχει 

πτυχίο Ανωτέρας Σχολής, πέντε ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι 

αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται. Πρέπει και το 

υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό να εξακολουθούν να εργάζονται κατά τον 

χρόνο που εξετάζεται η αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

ζ) Αν τα υποψήφια μέλη δεν έχουν πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, τότε ο χρόνος της 

προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται σε πέντε για τα δόκιμα και έξη για τα τακτικά.  

Αν ο υποψήφιος για εγγραφή, ως δόκιμο ή τακτικό μέλος, υπήρξε μέλος άλλης 

αναγνωρισμένης Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, τότε ο παραπάνω χρόνος 

μειώνεται στο μισό. Σ' αυτή την περίπτωση δεν ισχύει και το ανώτατο όριο 

ηλικίας.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ξεπεράσει κατά δύο χρόνια το όριο υπηρεσίας 

που απαιτείται, τότε οι διακοπές στην εργασία δεν υπολογίζονται.  

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να μετατάξει ένα δόκιμο μέλος, που έχει 

συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις, σε τακτικό, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει 

στο Μικτό Συμβούλιο, ύστερα από τέσσερις μήνες από την παράλειψη. 

η) Να αμείβεται, κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του για εγγραφή, με 

μισθό που να ανταποκρίνεται τουλάχιστο στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι νόμοι 

και οι συλλογικές συμβάσεις του κλάδου. Την προϋπόθεση αυτή την ελέγχει ο 

νομικός σύμβουλος της Ενώσεως και τη βεβαιώνει υπεύθυνα. 

θ) Να μην είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κυρίας ή επικουρικής 

ασφαλίσεως και από οποιαδήποτε αιτία. 

2. Το υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτηση της παρ. 5 του άρθρου 5 του 

Καταστατικού και τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

των εδαφ. α’ μέχρι στ’ της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει ακόμη να υποβάλει:  

α) Βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών - 

Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) από την οποία να φαίνεται ο χρόνος που εργάστηκε ο 

υποψήφιος ως συντάκτης και οι κρατήσεις που του έγιναν. 
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β) Βεβαίωση του γιατρού που ορίζει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΕΔΟΕΑΠ, ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από ανίατο νόσημα, που μπορεί, σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, να εξελιχθεί σε αναπηρία και ανικανότητα για εργασία.  

γ) Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ενώσεως, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που 

κάνει, το ύψος του μισθού του, το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά. Οι 

βεβαιώσεις αυτές στέλλονται κατ' ευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα σε 

κλειστούς φακέλους. 

δ) Ανάλογη, με τις παραπάνω, βεβαίωση του αντιπροσώπου των συντακτών της 

εφημερίδας ή των άλλων μέσων ενημερώσεως, που εργάζεται, στο Μικτό Συμβούλιο. 

Και αυτή η βεβαίωση στέλλεται κατ' ευθείαν στο Δ.Σ. σε κλειστό φάκελο. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κυρίας ή 

επικουρικής ασφαλίσεως και από οποιαδήποτε αιτία. 

3. Δεν γίνονται μέλη της Ενώσεως -και όσοι είναι διαγράφονται- οι συντάκτες που 

τάχθηκαν με το μέρος των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων της Αθήνας ή γενικά 

με το μέρος των εργοδοτών τους ή αντιστρατεύτηκαν τις επαγγελματικές επιδιώξεις 

και τους σκοπούς της Ενώσεως και των μελών της, ακόμη και αν έχουν όλα τα 

ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να εγγραφούν. 

4. Για όσους ζητούν να γίνουν επίτιμα ή από τα αντεπιστέλλοντα μέλη να 

μεταταχθούν στα τακτικά, δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων γ’ και δ’ 

της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 7 

1. Τα δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν την υποχρέωση:  

α) Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την 

επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογες 

με το λειτούργημα που ασκούν. 

β) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται 

στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει 

κατά οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία του Τύπου. 

γ) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών. 

δ) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να 

καταγγέλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των 

συμφερόντων και της αξιοπρεπείας των συναδέλφων τους. 

ε) Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους, υποκλέπτοντας την εργασία τους. 

στ) Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να 

εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια.  

ζ) Να μη δέχονται δώρα αναφορικά με τη δημοσιογραφική τους εργασία. 

η) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.  

θ) Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και 

δεοντολογίας. 

ι) Να μη μετέχουν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της Ενώσεως και να μη προκαλούν 

ανάμιξή της σε οποιαδήποτε πολιτική, κομματική, πολιτειακή ή καθεστωτική 

διαμάχη.  

ια) Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και να 

πειθαρχούν στις αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη πρέπει, επί πλέον, να παίρνουν μέρος στις 

ψηφοφορίες. 

ιβ) Να προσέρχονται στα Πειθαρχικά Συμβούλια, ύστερα από σχετική πρόσκληση.  

ιγ) Να κάνουν γνωστή στη Γραμματεία της Ενώσεως τη διεύθυνση της κατοικίας τους 

και τον αριθμό του τηλεφώνου τους. 

ιδ) Να μη παίρνουν μέρος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές, επαγγελματικές 

οργανώσεις ή σωματεία, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται 

τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ενώσεως. 

ιε) Να μη προσφέρουν εργασία σε ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών κλπ. με 

μικρότερο μισθό από το νόμιμο κατώτατο όριο.  
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ιστ) Στην αρχή κάθε χρόνου, πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ενώσεως 

υπεύθυνη δήλωση για την επαγγελματική, οικογενειακή κλπ. κατάστασή τους, για την 

ενημέρωση του μητρώου και για να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον 

έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 10 του Καταστατικού.  

ιζ) Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνελεύσεως για απεργία. 

ιη) Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν για τα σωματεία. 

ιθ) Να μην αναλαμβάνουν νέα εργασία, δίχως να ειδοποιούν την Ένωση, που έχει το 

δικαίωμα να ελέγχει αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του εδαφίου ιε’ της παραγράφου 1 

του άρθρου αυτού, για τα ελάχιστα όρια μισθών κλπ. 

κ) Οι διευθυντές συντάξεως των εφημερίδων κλπ. μέλη της Ενώσεως, καθώς και οι 

αντιπρόσωποι των εργαζομένων στο Μικτό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένοι να 

ενημερώνουν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή που 

πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας που καλύπτουν και που αφορά ειδικότερα 

προσλήψεις και απολύσεις συντακτών, μεταβολές στους όρους και συνθήκες εργασίας 

τους κλπ. 

2. Τα μέλη της Ενώσεως έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις 

από τις στήλες των εφημερίδων και τα άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να 

συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση 

ειδικά των συστάσεων αυτών θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

3. Κάθε μέλος της Ενώσεως, που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι 

υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία και να αναθέσει στην Ένωση, ως εκπρόσωπό 

του, να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση και ικανοποίηση της απαιτήσεώς του. 

Το μέλος δεν μπορεί πια να παραιτηθεί από την απαίτησή του ή να δεχθεί την 

μερική ή την ολική της εξόφληση, παρά μόνο μέσω του Ταμία της Ενώσεως, εκτός αν 

το Διοικητικό Συμβούλιο του επιτρέψει να επιδιώξει με δικά του μέσα την 

ικανοποίηση της απαιτήσεώς του. 

4. Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 8 

Κάθε μέλος μπορεί ν' αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, με γραπτή δήλωσή του 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 9 

1. Διαγράφεται από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε 

δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος: 

α) Αν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την εγγραφή νέων 

μελών. 

β) Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, 

πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των 

ηθών σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. 

γ) Αν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες έγινε ιδιοκτήτης ή 

συνιδιοκτήτης ημερήσιας εφημερίδας ή μέτοχος εταιρίας που εκδίδει ημερήσια 

εφημερίδα, έστω και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρίας ή εταιρικού 

μεριδίου σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Επίσης, αν είναι μέλος Δ.Σ. εταιρίας 

που εκδίδει ημερήσια εφημερίδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραπάνω 

περιπτώσεις από την ουσιαστική τους πλευρά, έστω κι αν η τυπική τους εμφάνιση 

είναι διαφορετική. 

δ) Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση. 

ε) Αν εργαζόμενο μέλος ασκήσει επάγγελμα που είναι διάφορο από το επάγγελμα του 

δημοσιογράφου. 

στ) Αν, παράλληλα με τη συντακτική του εργασία σε ημερήσια εφημερίδα, 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα κλπ, ασκεί και άλλη εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι 

δημοσιογραφικό. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα του καθηγητή ανωτάτης σχολής -που δεν 

ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός από του καθηγητή- συγγραφέα, δικηγόρου ή εκείνου που 

εργάζεται σε Γραφεία Τύπου ή Δημοσίων Σχέσεων και που προσφέρει καθαρά 

δημοσιογραφική εργασία. 

ζ) Αν απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις των 

τακτικών μελών της Ενώσεως. 

2. Διαγράφεται επίσης από την Ένωση ένα μέλος έπειτα από τελεσίδικη απόφαση των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις φορές, στη διάρκεια ενός 12μήνου ακόμη και με 

επίπληξη. 
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4. Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερες από δώδεκα 

(12) μηνιαίες συνδρομές, εφ' όσον δεν τις καταβάλει μέσα σ' ένα μήνα από τότε 

που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που έγινε μέλος και άλλης 

συνδικαλιστικής οργανώσεως συντακτών. 

6. Διαγράφεται επίσης από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 

μέλος δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον, που σταμάτησε τρία χρόνια να εργάζεται ως 

συντάκτης, εκτός εάν η διακοπή της εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στην 

τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους: 

α) αρρώστια ή στράτευση, β) απεργία ή ανταπεργία, γ) υπερημερία του εργοδότη,  

δ) άδεια με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα χρόνο, ε) σπουδές ή μετεκπαίδευση και στ) 

πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες μέχρι τρεις μήνες. Η τριετία αυξάνεται 

για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν διετέλεσε πριν από τη διακοπή 

συντάκτης επί 15 χρόνια. 

7. Συντάκτης, που είναι μέλος της Ενώσεως επί 15 χρόνια, δεν διαγράφεται όσον 

καιρό κι αν σταμάτησε να εργάζεται έπειτα από τα 15 αυτά χρόνια. Δεν διαγράφεται 

επίσης το τακτικό μέλος της Ενώσεως, που έπαυσε να κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα 

εφ' όσον: 

α) Απουσιάζει στο εξωτερικό και είναι μόνιμος με μισθό ανταποκριτής ημερήσιας 

εφημερίδας των Αθηνών ή του Αθηναϊκού Πρακτορείου ή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

σταθμών που λειτουργούν μόνιμα στην περιοχή των Αθηνών ή σε γραφεία Τύπου της 

Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και εφ’ όσον είναι πέντε χρόνια 

τακτικό μέλος της Ενώσεως. 

β) Απουσιάζει στο εξωτερικό για λόγους υγείας, όχι όμως παραπάνω από δύο χρόνια, 

ή απουσιάζει για λόγους εκπαιδευτικούς.  

γ) Είναι συνταξιούχος. Παραμένουν τακτικά μέλη της Ενώσεως κι αφού περάσουν στη 

σύνταξη. 

8. Η υπηρεσία συντάκτη με μισθό σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης 

υπολογίζεται για την εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου. 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετατάξει στα επίτιμα μέλη της Ενώσεως 

τακτικά μέλη της που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις διαγραφής των εδαφίων γ', 

δ' και ε' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, και μονάχα αν ήταν 15 χρόνια 

τακτικά μέλη της Ενώσεως, δεν τιμωρήθηκαν για αντιεπαγγελματική στάση και 

πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση.  

10. Κάθε μέλος της Ενώσεως που γίνεται υπουργός, βουλευτής, γενικός γραμματεύς 

υπουργείου, πρέσβης ε.τ., δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας ή διορίζεται σε 

οποιαδήποτε μετακλητή θέση, δεν μπορεί να δημοσιογραφεί και δεν έχει το δικαίωμα 

να εκλέγεται στα όργανα της Ενώσεως. Ο χρόνος πάντως αυτός θεωρείται ως χρόνος 

δημοσιογραφικής υπηρεσίας και εργασίας και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση. 
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Άρθρο 10 

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. 

3. Ο Γενικός Γραμματεύς διαγράφει από το μητρώο της Ενώσεως τους συντάκτες που 

έπαψαν να είναι μέλη της Ενώσεως και ειδοποιεί για τις διαγραφές τον Ενιαίο 

Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ). 

 

 

Άρθρο 11 

1. Μπορούν να επανεγγραφούν δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που διαγράφηκαν με βάση τις διατάξεις των 

εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού, αφού δεν 

υπάρχουν πια οι λόγοι που διαγράφηκαν και εφ' όσον κατά το διάστημα που ήταν έξω 

από την Ένωση, τόσο η συμπεριφορά τους όσο και τα έργα τους ήταν σύμφωνα με την 

αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του επαγγέλματος του συντάκτη. 

2. Επανεγγράφονται δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως, ύστερα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνοι που διαγράφηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των 

εδαφίων α’ και στ' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9, 

ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμφωνη γνώμη του 

Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Άρθρο 12 

1. Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ένδεκα μέλη. Η θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει η Γενική 

Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. 

Στο Δ.Σ. εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα τακτικά μέλη 

της Ενώσεως.  

Ο Πρόεδρος, οι Α' και Β' Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματεύς και ο Ταμίας, που 

αποτελούν το Προεδρείο, καθώς και οι σύμβουλοι, εκλέγονται άμεσα από τη Γενική 

Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ένα σύμβουλο για 

Ειδικό Γραμματέα. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα έξη από τα ένδεκα 

μέλη του. Τις αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο τις παίρνει με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις 

που ορίζονται σε άλλα άρθρα. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, κρίνει η ψήφος 

του Προέδρου. 

3. 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 που να 

λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος από έξη μήνες. Αν ο 

χρόνος είναι μικρότερος από έξη μήνες, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 14, 

15 και 16. Στην πρώτη περίπτωση οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου 

συνεχίζονται κανονικά και τις κενές θέσεις τις καταλαμβάνουν οι νόμιμοι 

αναπληρωτές.  

4. Σε περίπτωση που ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή 

πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμά του, καταλαμβάνει τη θέση 

του ο επιλαχών σύμβουλος ανεξάρτητα από το χρόνο που μένει μέχρι να λήξει η 

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων και 

υπάρχουν κενές θέσεις συμβούλων, γίνεται νέα εκλογή για τη συμπλήρωση των θέσεων 

αυτών. 

5. Αν παραιτηθούν ή εκπέσουν από το αξίωμά τους για οποιοδήποτε λόγο έξη μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο και 

γίνονται αρχαιρεσίες. 

6. 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 με μυστική 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. 

7. 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. 

 

 



16 

 

Άρθρο 13 

Οι βασικές υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:  

1. Προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 2 του Καταστατικού. 

2. Διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των 

συλλογικών συμβάσεων και των ιδιωτικών συμφωνιών, καθώς και των νόμων που 

αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του 

συντακτικού προσωπικού κλπ. 

3. Έπειτα από τη γνώμη της μόνιμης απεργιακής επιτροπής, αποφασίζει και 

εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την κήρυξη απεργίας για την προάσπιση των 

συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη 

διασφάλιση της ελεύθερης ασκήσεως του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.  

Η απεργία μπορεί να κηρυχθεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή υπηρεσία, όπου εργάζονται 

μέλη της Ενώσεως, ή να κηρυχθεί γενική απεργία αν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. 

4. Οργανώνει τις υπηρεσίες της Ενώσεως και ιδρύει νέες αν χρειαστεί. 

5. Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξή τους. 

6. Ο Ειδικός Γραμματεύς τηρεί τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων, που διαβάζονται 

και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση. 

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εφορευτικής Επιτροπής και των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων παίρνουν έξοδα παραστάσεως και κινήσεως ή ημεραργίες που 

καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. όταν 

συζητείται ο προϋπολογισμός της Ενώσεως. 

 

 

Άρθρο 14 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) Εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια γενικά, στις διοικητικές και άλλες αρχές, 

καθώς και σε κάθε τρίτο. 

β) Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μικτό Συμβούλιο και την 

Απεργιακή Επιτροπή. 

γ) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ενώσεως και με τον Ταμία τις 

αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως. 

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος. Κι αν απουσιάζει 

κι αυτός, ο Β' Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν και οι τρεις, το Δ.Σ. ορίζει με 

μυστική ψηφοφορία αναπληρωτή του Προέδρου ένα σύμβουλο. 

3. Ο Β' Αντιπρόεδρος, σε συνεργασία με τον Ταμία, έχει την εποπτεία στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις, στο Μουσείο, στη Βιβλιοθήκη, στη Λέσχη και σ' όλους 

τους λειτουργικούς χώρους της Ενώσεως. 
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Άρθρο 15 

1. Ο 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. 

2. Αν ο Γενικός Γραμματεύς απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, 

που τον ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία. 

 

 

Άρθρο 16 

1. 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. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, τον 

αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά με μυστική 

ψηφοφορία το Δ.Σ. 

2. Ο Ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον 

προϋπολογισμό του άλλου χρόνου, μέσα δε στο Μάρτιο φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση 

τον απολογισμό του προηγουμένου χρόνου, που μετά την έγκρισή του, τον διαβιβάζει 

στην Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Τέλος, υποβάλλει, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, στο Δ.Σ. έκθεση για την 

οικονομική κατάσταση της Ενώσεως.  

3. Κάθε δαπάνη χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 17 

1. Ταυτόχρονα με το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει μια τριμελή Εξελεγκτική 

Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που ελέγχει τη διαχείριση των 

οικονομικών της Ενώσεως. Για να θέσει κανείς υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή, πρέπει να έχει επτά χρόνια συμπληρωμένα τακτικό μέλος της Ενώσεως.  

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ενώσεως, 

ουσιαστικά και τυπικά, τακτικά κάθε εξάμηνο και κάθε διαχειριστικό έτος και 

έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι ανάγκη και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει περίπτωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για διαχειριστική ανωμαλία, τότε υποβάλλει την έκθεσή της και στο Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της που μαζί με 

τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου η Γραμματεία φροντίζει να στείλει 

στα μέλη της Ενώσεως 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική 

Συνέλευση, που πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που 

έληξε το οικονομικό έτος.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα 

βιβλία, έγγραφα και διαχειριστικά στοιχεία. 

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, το Διοικητικό Συμβούλιο 

παίρνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της 

Ενώσεως και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει πως οι 

ενέργειες του Δ.Σ. δεν είναι αρκετές, μπορεί να ζητήσει να γίνει έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. Η απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. 

6. Αν κενωθεί θέση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συμπληρώνεται από τους 

επιλαχόντες με τη σειρά της επιτυχίας τους. Αν παραιτηθούν και τα τρία μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να 

εκλεγεί νέα Εξελεγκτική Επιτροπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Άρθρο 18 

1. Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το 

Δευτεροβάθμιο. 

2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και 

ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται 

συντάκτες που είναι δέκα χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν 

καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της 

διαγραφής.  

3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη που 

εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

εκλέγονται συντάκτες που είναι δέκα πέντε χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και 

δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή 

της διαγραφής.  

4. Τα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Τις θέσεις των μελών των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων που παραιτούνται τις καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά 

μέλη, με τη σειρά της επιτυχίας τους. 

5. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο από αναπληρωματικά 

μέλη. Σ’ αυτή την περίπτωση γίνονται αρχαιρεσίες. Τα μέλη των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων χάνουν το αξίωμά τους αν απουσιάσουν από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις. 

6. Για την εξαίρεση των μελών των Π.Σ. ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως 

ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα της Πολιτικής Δικονομίας.  

7. Τα Π.Σ. κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους αφού ακούσουν αυτόν που εγκαλεί 

και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν τους μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι, 

καθώς και εκείνους που κρίνουν τα ίδια τα Π.Σ. και ερευνήσουν κάθε άλλο 

απαραίτητο στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη. 

8. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει οποιαδήποτε πειθαρχική 

δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ενώσεως για διευκρινίσεις. 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συνεννόηση με τα Πειθαρχικά Συμβούλια, 

διορίζει δύο γραμματείς που τηρούν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 

10. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία. Στα πρακτικά και 

στην απόφαση μπορεί να γραφεί και η άποψη της μειοψηφίας, αν αυτή το ζητήσει. 

11. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να εκδώσουν τις αποφάσεις τους μέσα σε τρεις 

μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η έγκληση ή η έφεση. Αν η απόφαση δεν 

εκδοθεί μέσα σε έξη μήνες, τα μέλη του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν 

αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο 

αξίωμα στην επόμενη εκλογή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια με ομόφωνη απόφασή τους, μπορούν να παρατείνουν την 

παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη τρίμηνο. 
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Άρθρο 19 

1.Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα ύστερα 

από καταγγελία του Δ.Σ. ή ενός μέλους ή ενός τρίτου ή και αυτεπάγγελτα.  

2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιεί τις αποφάσεις του μέσα σε δέκα 

ημέρες από την έκδοσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον 

εγκαλούμενο. Έφεση μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 15 ημέρες αφ’ 

ότου εξεδόθη η απόφαση. Με την έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της αποφάσεως.  

3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των 

αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική 

διαγραφή και αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα και κοινοποιεί τις αποφάσεις 

στον εγκαλέσαντα, στον εφεσίβλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα 

ημέρες. 

4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό καταγγελίες 

για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου που 

έγιναν, ενώ αυτά ασκούσαν τα καθήκοντά τους, καθώς και καταγγελίες για 

παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κι αυτά ασκούσαν τα καθήκοντά 

τους. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά 

Συμβούλια που συνέρχονται μαζί. Από το ίδιο επίσης όργανο εκδικάζονται σε πρώτο 

και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του 

Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στο ενιαίο αυτό όργανο δεν παίρνει μέρος 

το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία. 

Πρόεδρος του ενιαίου πειθαρχικού οργάνου είναι ο πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. Την προεδρία των δύο Συμβουλίων αναλαμβάνουν τα μέλη 

τους, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.  

 

Άρθρο 20 

1. Οι ποινές που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ανάλογα με τη βαρύτητα του 

πειθαρχικού παραπτώματος, είναι: 

α) Απλή επίπληξη. 

β) Επίπληξη με ανάρτηση της αποφάσεως στους χώρους εργασίας. 

γ) Ανάκληση στην τάξη. 

δ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξη μηνών. 

ε) Προσωρινή διαγραφή έξη μηνών μέχρι δύο ετών.  

στ) Οριστική διαγραφή. 
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2. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων διαβιβάζονται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο Γενικός Γραμματέας τις 

σημειώνει στο μητρώο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που η απόφαση 

διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω 

θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους. 

3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μέσα σε τρία χρόνια αφ’ ότου έγιναν. 

Ο χρόνος παραγραφής αναστέλλεται αν, για λόγους ανώτερης βίας, δεν ήταν δυνατή η 

κατάθεση της εγκλήσεως. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου λόγω 

αμφιβολιών, παραγραφής, έμπρακτης μετάνοιας και χάρης, δεν δεσμεύει τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια. 

4. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία και στα δόκιμα και αντεπιστέλλοντα 

μέλη της Ενώσεως.  

5. Σε κοινή σύσκεψη, τα Πειθαρχικά Συμβούλια καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό, 

που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τους, την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ο 

πρώτος κανονισμός πρέπει να καταρτιστεί μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημέρα που θα 

ισχύσει το Καταστατικό αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 

ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Άρθρο 21 

1. Στην Ένωση λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο που το απαρτίζουν: 

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Τα τακτικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

γ) Από ένας αντιπρόσωπος τακτικό μέλος της Ενώσεως για κάθε ημερήσια εφημερίδα 

της Αθήνας, το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Ραδιόφωνο, την Τηλεόραση, τη Γενική 

Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, τα περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας, που 

λαμβάνονται ως σύνολο και στα οποία εργάζονται μέλη τής Ενώσεως, και τις 

εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, που διατηρούν γραφεία στην Αθήνα. 

δ) Ένας άνεργος, που το όνομά του κληρώνεται από τον κατάλογο των ανέργων, εάν ο 

αριθμός τους ξεπερνάει τους δέκα. 

ε) Τρεις αντιπρόσωποι των συνταξιούχων μελών της Ενώσεως. 

2. Οι αντιπρόσωποι των στοιχείων γ’ και ε’ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και 

με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τους συντάκτες της κατηγορίας τους. Εκδότες, 

διευθυντές, διευθυντές συντάξεως και αρχισυντάκτες δεν μπορούν να εκλέγονται 

αντιπρόσωποι. 

3. Το έργο του Μικτού Συμβουλίου είναι: 

α) Να ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των γενικών και 

ειδικών ζητημάτων της Ενώσεως.  

β) Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα που 

παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας. 

γ) Να εξετάζει και ν' αποφασίζει σε ενστάσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την εγγραφή ή τη μη εγγραφή μελών. 

 

 

Άρθρο 22 

1. Στο Μικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ενώσεως και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής 

του. 

2. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα με ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν 

ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα μισά τουλάχιστον μέλη των κατηγοριών β’, γ’ και 

δ’. Αν δεν υπάρξει απαρτία, το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά σε 8 

ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα μισά από το σύνολο των 

μελών του. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει κανονικά και οι αποφάσεις του είναι 

έγκυρες, έστω κι αν δεν υπάρχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από το 1/5 της γ’ 



23 

 

κατηγορίας (εκπρόσωποι εφημερίδων, μέσων ενημερώσεως. Αν το Δ.Σ. αμελήσει να 

συγκαλέσει το Μικτό Συμβούλιο το 1/3 των αντιπροσώπων μπορεί να το ζητήσει και 

το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να το συγκαλέσει μέσα σε 7 ημέρες. 

3. Οι αντιπρόσωποι των συντακτών μπορούν να συγκαλούν συνελεύσεις των μελών της 

Ενώσεως που εκπροσωπούν. Είναι υποχρεωμένοι ν' αναφέρουν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε 

παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και των 

ιδιωτικών συμφωνιών από μέρους του εργοδότη. Είναι επίσης υποχρεωμένοι ν' 

αναφέρουν στο Δ.Σ. κάθε εκδήλωση αντισυναδελφικής συμπεριφοράς των μελών της 

Ενώσεως και ιδιαίτερα εκείνων που κατέχουν βασική θέση στις εφημερίδες ή στα 

μέσα μαζικής ενημερώσεως κλπ.  

4. Η Ένωση προστατεύει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της τα μέλη της 

κατηγορίας γ' από τους εργοδότες, ακόμα κι ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας 

τους. 

  

 

Άρθρο 23 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αντιπροσώπους της κατηγορίας 

γ' αποτελούν την Απεργιακή Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την 

Απεργιακή Επιτροπή σε κρίσιμες για τον κλάδο περιστάσεις και προεδρεύει ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

2. Κύριο έργο της Απεργιακής Επιτροπής είναι να δίνει τη γνώμη της για την 

κάθοδο σε απεργιακό αγώνα και να βοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη 

διάρκεια της απεργίας. 

3. Η Απεργιακή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά μέλη της συν ένα είναι 

παρόντα και μπορεί να διαιρείται σε υποεπιτροπές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

απεργιακού αγώνα. Σε κάθε υποεπιτροπή παίρνει μέρος υποχρεωτικά και ένα μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Άρθρο 24 

1. Στην Ένωση ιδρύεται μόνιμος λογαριασμός με τον τίτλο «Απεργιακό Ταμείο». 

Σκοπός του Ταμείου είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της και τα μη μέλη της σε 

περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις. Επίσης το 

«Απεργιακό Ταμείο» καλύπτει οικονομικά τους απεργιακούς αγώνες, εφ' όσον οι 

πόροι της Ενώσεως δεν φτάνουν γι' αυτό. 

2. Το «Απεργιακό Ταμείο» το διαχειρίζεται ειδική επιτροπή. Ο τρόπος εκλογής της 

επιτροπής, οι πόροι του Ταμείου και γενικά η λειτουργία του θα καθοριστούν με 

ειδικό κανονισμό, που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η 

Γενική Συνέλευση. Ο κανονισμός θα τροποποιείται με τη διαδικασία που θα ορίζεται 

σ' αυτόν. Η τροποποίησή του δεν θα έχει ανάγκη από άλλη διατύπωση, εφ' όσον δεν 

θα αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 25 

1.Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται 

από τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς 

την Ένωση τον προηγούμενο πριν από τη Γενική Συνέλευση χρόνο.  

2.Η Γενική Συνέλευση: 

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

β) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής. 

γ) Αποφασίζει, έπειτα από συζήτηση, για τον απολογισμό της οικονομικής 

διαχειρίσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. 

δ) Αποφασίζει για τη συγχώνευση της Ενώσεως με άλλα σωματεία και τη συμμετοχή 

της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις. 

ε) Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να το παύει.  

στ) Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την 

κήρυξη απεργίας. 

ζ) Εκλέγει τους αντιπροσώπους της Ενώσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 

η) Αποφασίζει για τη διάλυση της Ενώσεως και τη διά8εση της περιουσίας της μετά 

τη διάλυσή της. 

θ) Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και που 

δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

 

  

Άρθρο 26 

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 και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά 

που νομίζει ότι το επιβάλλει το συμφέρον της Ενώσεως, καθώς και όταν το ζητήσει 

η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 5. 

Καλεί επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση και για συγκεκριμένο Θέμα, όταν το ζητήσει 

το 1/3 των τακτικών μελών, που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς την Ένωση. 

Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την 
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έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική 

αίτηση. 

3. Για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά 

και η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πρωινές και δύο 

απογευματινές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις στέλλονται και οι δημοσιεύσεις γίνονται 

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, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 27, 

είναι άκυρη. 

4. 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.  

5. 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. 

Όταν πρόκειται για έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν στη δεύτερη συνεδρίαση δεν γίνει 

απαρτία, ματαιώνεται η Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 27 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ενώσεως. 

Σε περίπτωση όμως που συζητείται πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πρόεδρος που διευθύνει τη 

συζήτηση. 

2. 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 με άλλα 

σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της, 

τότε απαιτείται η παρουσία του 1/2των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, 

οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα.  

3. Οι αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως (εκτός από τις περιπτώσεις 

της παρ. 5 του άρθρου αυτού και των αρχαιρεσιών) παίρνονται την ίδια ημέρα που 

πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση 

αποφασίσει να γίνει η ψηφοφορία άλλην 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. Επανειλημμένες 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, που ασχολούνται με την αρχική ημερήσια 

διάταξη, θεωρούνται ως συνέχεια της πρώτης και δεν χρειάζεται να τηρηθεί η 
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διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 26, εφ' όσον στο τέλος κάθε συνεδριάσεως 

ανακοινώνεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος όπου θα συνεχιστεί η συνεδρίαση. 

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάσταση είτε με μυστική ή φανερή 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Οι 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, παίρνονται 

πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.  

5.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. 

Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, 

διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλην 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. 

6. Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των Συνελεύσεων, το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίσει Κανονισμό, που θα εγκρίνει η Γενική 

Συνέλευση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ KΑΙ APXAΙΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 28 

1. Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων και Επιτροπών) 

είναι διετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα 

συλλογικά όργανα εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό 

διάστημα. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής, η θητεία των νέων μελών που 

εξελέγησαν διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα μέχρις ότου συμπληρωθεί η διετία. Σε 

περίπτωση που παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προτού συμπληρώσει το μισό 

χρόνο της θητείας του, δεν γίνεται εκλογή και για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα, 

που διατηρούνται στη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους. 

2. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα 

από τα όργανα της Ενώσεως (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικά Συμβούλια, 

Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή, Μικτό Συμβούλιο).  

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη Γραμματεία της Ενώσεως πέντε (5) 

πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική 

Επιτροπή, που ανακηρύσσει τους υποψηφίους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους 

καθώς και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών με ανάρτηση στα γραφεία της Ενώσεως και 

στους τόπους εργασίας των μελών. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 

μαζί με την αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το νόμο, ότι ασκεί το 

επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα 

πολιτικά του δικαιώματα. 

4. Κατά τις αρχαιρεσίες, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μπαίνουν στο ίδιο 

ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και στη στήλη των υποψηφίων για κάθε όργανο. 

 

Άρθρο 29 

1. Οι αρχαιρεσίες και οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα, τόσο στις τακτικές όσο 

και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, γίνονται από επταμελή Εφορευτική 

Επιτροπή, που, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση. Στην Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια 

συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη της Ενώσεως. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής 

είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος.  

2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η 

ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου. 

3. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τέσσερα 

τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, 

και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί, για να τη 

βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει 

όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα, για την άψογη, αδιάβλητη και 

ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών. 

4. Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη 

γνησιότητα της καταστάσεως των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που συντάσσει 

η Γραμματεία της Ενώσεως και την επικυρώνει με πράξη του που καταχωρείται στο 

τέλος της καταστάσεως. Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη 

διεύθυνση της κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους και, 
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έπειτα από την ψηφοφορία, την υπογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής 

στο περιθώριο, δίπλα στο όνομα κάθε μέλους.  

5. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους η Εφορευτική 

Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδεται από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ενώσεως. Αντίγραφο του πρακτικού δίδεται μέσα σε τρεις ημέρες σε 

κάθε μέλος που θα το ζητήσει. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με 

ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται αφού 

περάσουν δύο χρόνια από τις αρχαιρεσίες. 

 

Άρθρο 30 

1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Ενώσεως, 

την ψηφοδόχο που ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση των μελών με δύο 

αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο. 

2. Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των 

υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, 

του Ταμία και των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης περιλαμβάνει τα 

ονόματα των υποψηφίων για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

3. Τα μέλη μπαίνουν στην αίθουσα της ψηφοφορίας τμηματικά, παίρνουν από την 

Εφορευτική Επιτροπή από ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο, αποσύρονται σε χώρο που 

είναι διασκευασμένος κατάλληλα για τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και βάζουν 

δίπλα στο όνομα των υποψηφίων της προτιμήσεώς τους σταυρό με μπλε ή μαύρο 

μελάνι. Βάζουν κατόπιν το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, που, αφού κλείσουν, 

ρίχνουν στην ψηφοδόχο και υπογράφουν στην κατάσταση εκείνων που ψήφισαν. 

4. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 8 το πρωί μέχρι την δύση του ήλιου και 

παρατείνεται αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι που επιθυμούν να 

ψηφίσουν. 

5. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, μετράει τους φακέλους. Αν 

βρεθούν περισσότεροι φάκελοι από εκείνους που ψήφισαν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος 

αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους 

ανοίξει. 

6. Ύστερα, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια 

και πάνω σε καθένα από αυτά ο δικαστικός αντιπρόσωπος σημειώνει με κόκκινο 

μελάνι τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως. Αν σ' ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα 

από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα 

ψηφοδέλτια ο δικαστικός αντιπρόσωπος. 

7. Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία 

και παραβιάζουν, κατά την κρίση της, το απόρρητο της ψηφοφορίας. Τα άκυρα και 

λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν. 

8. Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει κατόπιν σε μια κατάσταση με τα ονόματα των 

υποψηφίων τους σταυρούς προτιμήσεως που πήρε ο καθένας, καθώς και τον αριθμό του 

κάθε ψηφοδελτίου που έχει σταυρό προτιμήσεως. Με βάση τον αριθμό των σταυρών 

προτιμήσεως, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους 

αναπληρωματικούς. Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, του Μικτού, της Εφορευτικής και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής ανακηρύσσονται όσοι έχουν συγκεντρώσει τους μισούς συν ένα από τους 

ψήφους που πήρε ο τελευταίος που εξελέγη. 
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9. Θεωρούνται ότι επέτυχαν και εκλέγονται όσοι πήραν το μεγαλύτερο αριθμό των 

σταυρών προτιμήσεως που οπωσδήποτε πρέπει να είναι το μισό συν ένα από τον 

αριθμό εκείνων που ψήφισαν. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν έμειναν κενές θέσεις στα 

συμβούλια και τις επιτροπές, γίνεται δεύτερη ψηφοφορία σε ημέρα που ορίζει η 

Εφορευτική Επιτροπή. Νέες υποψηφιότητες δεν επιτρέπονται. Όσοι υποψήφιοι δεν 

εκλέχτηκαν κατά την πρώτη ψηφοφορία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για άλλη 

ιδιότητα, εκτός από την αρχική, εφ’ όσον πήραν σταυρούς προτιμήσεως που 

υπερβαίνουν το 1/5 του αριθμού των μελών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία. Αν 

όμως, έπειτα από τις μετακινήσεις, ο αριθμός των υποψηφίων για μια θέση 

συμβούλου είναι μικρότερος από το διπλάσιο των κενών θέσεων, επιτρέπονται νέες 

υποψηφιότητες για να συμπληρωθεί με κλήρωση ο διπλάσιος αριθμός. Η μετακίνηση 

υποψηφιότητας πρέπει να δηλωθεί στη Γραμματεία μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση 

των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ψηφοφορίας.  

10. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία θεωρούνται ότι πέτυχαν και εκλέγονται όσοι πήραν 

το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται 

κλήρωση μπροστά στους ενδιαφερομένους ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 

τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔA 

Άρθρο 31 

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, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 26 παρ. 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απαρτία του 1/2 

τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα. 

 

Άρθρο 32 

Η σφραγίδα της Ενώσεως είναι στρογγυλή και σε κύκλο περιέχει τις λέξεις «Ένωσις 

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» και το χρόνο που ιδρύθηκε και σύμπλεγμα 

των αρχικών γραμμάτων των δύο λέξεων «Ένωσις Συντακτών».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 33 

Οι υποψήφιοι, που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας, από τα οποία τα δύο 

χωρίς διακοπή, την ημέρα της ενάρξεως της ισχύος αυτού του Καταστατικού, 

κρίνονται, για την εγγραφή τους στην Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

προηγουμένου Καταστατικού.  

 

 

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1978 

Η ανάγκη αναμορφώσεως του Καταστατικού της Ενώσεως του 1973, που είχε 

προσαρμοσθεί στο δικτατορικό ν.δ. 1004/1971 «Περί Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος» 

αποτέλεσε γενικό αίτημα που προβλήθηκε στις πρώτες μεταδικτατορικές μας 

Συνελεύσεις. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. της περιόδου 1975-1976 όρισε επιτροπή για τη 

μελέτη του θέματος, αλλά το έργο της δεν προχώρησε.  

Η νέα διοίκηση της Ενώσεως, που προήλθε από τις εκλογές του καλοκαιριού του 1976 

(Πρόεδρος Γ. Ν. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Γ. Ρωμαίος, Γεν. Γραμματεύς Γ. 

Κάλλιστρος, Ταμίας Ν. Καραντηνός και Σύμβουλοι Γ. Καράγιωργας, Α. Κορόβηλας, Β. 

Κοραχάης, Α. Καρρέρ και Ο. Ζούλας), αποφάσισε να αναλάβουν τη σχετική προεργασία 

τα μέλη του Δ.Σ.  

Πέντε εισηγήσεις για τις διατάξεις του Καταστατικού, που έπρεπε να αναθεωρηθούν, 

υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. μέχρι τέλους Ιανουαρίου του 1978 και εστάλησαν στα μέλη του 

Μικτού Συμβουλίου το Μάρτιο. Παράλληλα, τυπώθηκαν και οι προτάσεις, που είχαν 

υποβάλει στη διοίκηση συνάδελφοι. Ολοκληρωμένο προσχέδιο νέου Καταστατικού, που 

κατάρτισε το Δ.Σ., διανεμήθηκε στις αρχές Απριλίου στα μέλη του Μικτού 

Συμβουλίου, που το συζήτησαν επί ένα μήνα. Στις 23, 24, 25 και 26 Μαΐου 1978 οι 

προτάσεις για την αναθεώρηση του Καταστατικού εξετάσθηκαν από τη Γενική 

Συνέλευση. Στις 2 Ιουνίου, η Συνέλευση ενέκρινε το τελικό Σχέδιο που υπέβαλε το 

Δ.Σ., με την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών τετάρτων. (Ψήφισαν 536 και τα 

έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 498). Το Σχέδιο του Δ.Σ. εγκρίθηκε από 421 συναδέλφους 

και καταψηφίσθηκε από 77. 

Από τις 90 προτάσεις των μελών της Ενώσεως, που τέθηκαν επίσης παράλληλα σε 

ψηφοφορία, καμιά δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών τετάρτων.  

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α., που εξελέγη στις αρχαιρεσίες του Ιουνίου 1978 (Πρόεδρος 

Γ.Ν. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Γ. Κάλλιστρος, Γεν. Γραμματεύς Γ. Καράγιωργας, 

Ταμίας Ν. Καραντηνός και Σύμβουλοι Β. Κοραχάης, Δ. Γκλαβάς, Μ. Χωριανόπουλος, Δ. 

Κοκκινάκης και Ο. Ζούλας), υπέβαλε αμέσως το Σχέδιο που εγκρίθηκε στο Πολυμελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών για επικύρωση. Το Πρωτοδικείο ενέκρινε την αναμόρφωση με την 

υπ’ αριθμ. 3203/1978 απόφασή του και από τις 14 Μαρτίου 1979, το νέο Καταστατικό 

της Ενώσεως ετέθη εν ισχύϊ. 


