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ΑΡΘΡΟ 1ο  :  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

Η επωνυμία του σωματείου είναι «ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

Η ένωση μπορεί κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «PACT». 

Στην αγγλική γλώσσα θα αναφέρεται ως PRODUCERS ASSOCIATION OF COMMUNICATION TASKS  με 

ακρωνύμιο το «PACT» για ελληνική και αγγλική χρήση. 

 

Η Ένωση δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και δεν είναι επαγγελματικό σωματείο 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο : ΕΔΡΑ 

 

Έδρα της ένωσης ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και ειδικότερα το επί της οδού Αριστείδου 6 του 3ου ορόφου, 

γραφείο.  Η ένωση μπορεί επίσης να διατηρεί παράρτημα των γραφείων της προς διευκόλυνση των 

εργασιών της και εξυπηρέτηση των μελών της σε άλλο Δήμο εντός της Ελλάδος.  

 

ΑΡΘΡΟ  3ο : ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ως σκοπό η ένωση έχει την προαγωγή, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, των επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών της και ειδικότερα : 

 

1. Την προαγωγή του κλάδου παραγωγής έργων εμπορικής επικοινωνίας κάθε είδους (π.χ. 

διαφημιστικών ταινιών, διοργάνωσης εκδηλώσεων, μουσικών παραγωγών, παραγωγών ήχου, 

χορηγούμενων προγραμμάτων, έργων με τοποθέτηση προϊόντων, παραγωγών για το διαδίκτυο, τα 

κοινωνικά μέσα, την κινητή τηλεφωνία, τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος, την ελεύθερη ή 

συνδρομητική τηλεόραση, τον κινηματογράφο, κλπ) 

 

2. Τη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου των παραγωγών επικοινωνίας και γενικότερα κάθε είδους 

παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 

 

3. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους ασχολούμενους με τη διαφήμιση και την παραγωγή 

πάσης φύσεως εμπορικών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, οργάνωσης εκδηλώσεων και 

παραγωγούς μουσικής και ήχου καθώς και με τους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους, 

 

4. Τη συνεργασία με τους σχετικούς δημοσίους φορείς καθώς και την υποστήριξη των αιτημάτων του 

κλάδου ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής. 

 

5. Την εντός των πλαισίων του νόμου (και ύστερα από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της) παρέμβαση ή/και παράσταση για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων διαδίκων 

μελών της, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε θέματα τα οποία 

έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον για ολόκληρο τον κλάδο. 
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6. Την προαγωγή και διατήρηση του κύρους και της φήμης της Ένωσης στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής ενότητας των μελών της 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο : ΜΕΛΗ 

 

Τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν στην ένωση πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως σε έναν από τους 

κάτωθι 3 τομείς: 

 

a) Τομέας Παραγωγής ταινιών επικοινωνίας (commercial film production) 

b) Τομέας παραγωγής Εκδηλώσεων (event production) 

c) Τομέας παραγωγής Ήχου και Μουσικής (sound & music production). 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ 

 

1) Μέλη της ένωσης μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις 

παρακάτω δύο (2) προϋποθέσεις: 

 

i) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για ένα έτος 

ii) Προτείνονται από επτά (7) τακτικά μέλη της ένωσης. Διευκρινίζεται ότι: 

(a) Κάθε εταιρία παραγωγής διαφημιστικών ταινιών εκπροσωπείται από δύο (2) φυσικά 

πρόσωπα. 

(b) Κάθε εταιρία παραγωγής εκδηλώσεων εκπροσωπείται από ένα (1) φυσικό πρόσωπο. 

(c) Κάθε εταιρία παραγωγής ήχου ή/και μουσικής εκπροσωπείται από ένα (1) φυσικό 

πρόσωπο. 

 

2) Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη της ένωσης νομικά πρόσωπα των οποίων οι νόμιμοι εκπρόσωποι έχουν 

καταδικασθεί αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή σε κάθειρξη, καθώς και σε 

ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, δόλια χρεοκοπία, πλαστογραφία και 

κιβδηλεία. 

3) Δεν γίνονται δεκτά στην ένωση νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχεύσει, έχουν μπει σε εκκαθάριση, σε 

αναγκαστική διαχείριση ή έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν σε πτωχευτικό κώδικα ή άλλη σχετική 

διαδικασία προστασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ 

 

1) Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της ένωσης απαιτείται: 

i) Να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

ii) Να δηλώσει με την αίτησή του την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού. 

iii) Να πληρώσει το ποσό που έχει οριστεί ως εισφορά εισδοχής και το αντίστοιχο ποσό της πρώτης 

μηνιαίας συνδρομής. 
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2) Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται : 

i) από πληροφοριακό δελτίο με τα στοιχεία του αιτούντος, βάσει σχετικού υποδείγματος, 

ii) από υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο ασκεί νομίμως 

στην Ελλάδα το επάγγελμα του παραγωγού έργων επικοινωνίας 

iii) από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου 2 & 3 του άρθρου 5 του παρόντος. 

iv) από εξουσιοδότηση της εταιρίας παραγωγής που θα εκπροσωπεί, στον τομέα παραγωγής 

διαφημιστικών, εκδηλώσεων, ήχου ή μουσικής. 

 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε εύλογο διάστημα και εφ’ όσον συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις 

εγγραφής παραπέμπει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει 

οριστικώς. 

 

4) Σε περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης ο Γενικός Γραμματέας υποχρεούται μέσα σε δέκα 

ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης να ενημερώσει γραπτά των 

υποψήφιο και σε περίπτωση αποδοχής να εγγράψει τον αιτούντα στο Μητρώο μελών. 

 

5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση 

μπορεί πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες προς την ένωση ή τον κλάδο να 

αναγορευτούν ως επίτιμα μέλη. Η θέση του επίτιμου μέλους είναι τιμητική. Το επίτιμο μέλος δεν έχει τα 

δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ούτε τα άλλα δικαιώματα που αναφέρονται πιο πάνω, 

εξαιρουμένων των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπαραγράφων a, b, c και e της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου δικαιωμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Τα μέλη της ένωσης έχουν το δικαίωμα : 

a. να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις της ένωσης, 

b. να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από τη δράση της ένωσης, 

c. να εκφράζουν τις απόψεις τους, να ελέγχουν και να διατυπώνουν την κριτική τους στις 

Γενικές Συνελεύσεις, 

d. να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων της ένωσης και να παίρνουν 

αντίγραφα των βιβλίων της ένωσης με έξοδά τους, 

e. να υποβάλουν γραπτές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της ένωσης που είναι ενήμερα 

απέναντι στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. 

 

3. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει μόνο το ένα εκ των δύο φυσικών προσώπων που 

εκπροσωπούν την ίδια εταιρία παραγωγής ταινιών. 
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4. Μέλη της ένωσης που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 

Ένωση, στερούνται του δικαιώματός τους να παραστούν, να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις 

Γενικές Συνελεύσεις της ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Τα μέλη της ένωσης υποχρεούνται : 

a. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

b. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη της ένωσης και να βοηθούν στην 

εκπλήρωση των σκοπών της. 

c. Να μην στρέφονται ενάντια της ένωσης και να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του. 

d. Να ακολουθούν και να τηρούν την κοινή θεσμική πολιτική όπως αυτή κάθε φορά 

διαμορφώνεται και αποφασίζεται από τα συλλογικά όργανα της ένωσης. 

e. Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εμπροθέσμως τις προς την ένωση οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. 

f. Να ενημερώνουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης σε περίπτωση που τα 

φυσικά πρόσωπα εκπρόσωποί τους έπαψαν να τους εκπροσωπούν και να δηλώνουν 

εγγράφως τον νέο τους εκπρόσωπο. 

2. Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στην ένωση τα μέλη της  παρέχονται χωρίς 

αμοιβή. 

 

3. Μέλη της ένωσης που αδυνατούν να τακτοποιήσουν κάθε μήνα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

απέναντι στην ένωση παραμένουν εγγεγραμμένα σε αυτήν για το χρονικό διάστημα των 12 μηνών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία μέλη της ένωσης αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν στις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις και για το χρονικό διάστημα πέραν του δωδεκαμήνου για λόγους όμως εξαιρετικά 

σημαντικούς, δύνανται με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εκθέτοντας τους 

σπουδαίους λόγους αδυναμίας ανταπόκρισης στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, να ζητήσουν 

παράταση του χρονικού διαστήματος επιπλέον έξι μηνών, προκειμένου να μην προβεί η Γενική 

Συνέλευση της ένωσης στην διαγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση μέλος το οποίο οφείλει συνδρομή 

πέρα των 18 μηνών, χωρίς να έχει ανταποκριθεί στις προσκλήσεις της ένωσης για παροχή 

εξηγήσεων, διαγράφεται με απόφαση της ΓΣ χωρίς την υποχρέωση για κλήση σε ακρόαση. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την ιδιότητά του αυτή με απλή γραπτή δήλωσή του 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό έχει άμεση εφαρμογή. 
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2. Στα παραιτούμενα μέλη, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από τις εισφορές ή άλλους πόρους της 

ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Μέλος διαγράφεται από την ένωση: 

 

a. Όταν συντρέξει στο πρόσωπό του κάποιος από τους αναφερόμενους στο άρθρο  5 

παράγραφος 2 & 3 λόγος αποκλεισμού. 

b. Όταν καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του πέραν του δωδεκαμήνου και δεν 

τακτοποιήσει αυτές μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα το καλέσει με 

γραπτή αίτηση ο Ταμίας της ένωσης, εξαιρουμένων των μελών που εμπίπτουν στο άρθρο 8 

/ παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. 

c. Όταν πτωχεύσει, ή διακόψει τις εργασίες του. 

d. Στο μέλος που έχει κάνει αίτηση να υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλη παρεμφερή 

διαδικασία, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους για έξι (6) μήνες ή μέχρι την έκδοση της 

σχετικής απόφασης. Εάν υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, επανέρχεται ως τακτικό 

μέλος, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ένωση και μετά 

από απόφαση της Γ. Σ. 

 

 

2. Στα διαγραφόμενα μέλη, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από τις εισφορές ή άλλους πόρους της 

ένωσης. 

 

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς οποιουδήποτε μέλους, που αντίκειται στον Νόμο ή 

αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τα συμφέροντα της ένωσης, ή δεν συμμορφώνεται προς τις 

υποχρεώσεις των μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού και εν γένει προβαίνει σε 

ενέργειες που μειώνουν το κύρος της ένωσης, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το μέλος προς 

τούτο, εγγράφως (επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίασή του), ώστε να ακούσει τις 

απόψεις του πειθαρχικά διωκόμενου μέλους. Μετά την ακρόαση ή και σε περίπτωση μη εμφάνισης 

του μέλους, το ΔΣ παραπέμπει το θέμα στην επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ η οποία αποφασίζει με 

πλειοψηφία των παρόντων. 

 

4. Το μέλος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε η ποινή της αποβολής δύναται εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών από τότε που του γνωστοποιήθηκε η σχετική απόφαση  να καταθέσει έγγραφη προσφυγή –

υποστηριζόμενη από σχετικά δικαιολογητικά- απευθυνόμενη στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Η 

επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση μελετά την προσφυγή και αποφαίνεται με σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων για το εάν εμμένει στην απόφαση της. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις 

της δεύτερης ΓΣ είναι τελικές και δεν επιδέχονται άλλης ένστασης. 
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5. Δεν μπορεί να επιβληθεί η ποινή της αποβολής στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας 

ανακοίνωσης των εκλογών και της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο : ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Μπορούν να γίνουν εκ νέου δεκτά στην ένωση μέλη παραιτηθέντα ή  αποβληθέντα, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος, εάν εξέλιπαν οι λόγοι της 

αποβολής των αποβληθέντων μελών, με αίτησή τους,  και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν 

στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 2 & 3 του άρθρου 5 του παρόντος. 

 

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επί επανεισδοχής όλες οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση η επανεισδοχή μέλους αποφασίζεται μόνο με απόφαση τακτικής ή έκτακτης ΓΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο  : ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ 

 

Το μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στα άρθρα 9 και 10 του 

Καταστατικού, ευθύνεται και μετά την παραίτηση ή διαγραφή του για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του 

απέναντι στην ένωση καθώς και για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η ένωση μέχρι την 

παραίτηση ή διαγραφή του, στερούμενο αυτοδίκαια κάθε δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της ένωσης , 

τα οποία αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ήταν μέλος της. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο  : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα νομικά πρόσωπα μέλη της ένωσης, εφ όσον 

έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. 

 

2. Ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και το δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού. 

 

3. Τα μέλη επιτρέπεται να αναθέτουν την αντιπροσώπευσή τους στη Γενική Συνέλευση σε άλλα μέλη 

της ένωσης (τα οποία μπορούν να παρίστανται νόμιμα) με γραπτές εξουσιοδοτήσεις τους 

απευθυνόμενες στον Πρόεδρό της και κατατιθέμενες σε αυτόν πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Γενική Συνέλευση μόνο ένα άλλο  μέλος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο  : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν 

υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ αποφασίσει ακόμα και για 
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ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου αν το ζήτημα αυτό υπαχθεί στην κρίση της 

μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε 

φέρει αυτή την ευθύνη. 

 

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται τα ακόλουθα θέματα : 

a. Η έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης και του ετήσιου ισολογισμού και 

προϋπολογισμού. 

b. Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

c. Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

d. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από 

κάθε ευθύνη. 

e. Η εκλογή και ανάκληση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και  της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

f. Η τροποποίηση του Καταστατικού, η μεταβολή των σκοπών της ένωσης, η διάλυση της 

ένωσης και η διάθεση της περιουσίας της . 

g. Η επιβολή οποιασδήποτε  ποινής ή αποβολής μέλους της ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο  : ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και συγκαλείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε νέας διαχειριστικής περιόδου. 

 

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει 

το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 

στην οποία πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα. 

 

3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει και να 

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής 

τα μέλη που υπέβαλαν τη μη συζητηθείσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να 

συγκαλέσουν μόνα τους τη Γενική Συνέλευση, τηρώντας τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο  

διατυπώσεις. 

 

4. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης γίνονται γνωστά στα μέλη της ένωσης με ανακοινώσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 

τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα. Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση ισχύουν τα ίδια εκτός αν 

υπάρχει κατεπείγον θέμα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε δεν ισχύει ο χρονικός 

περιορισμός. 

 

5. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται στην κρίση των μελών: 
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a. Η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

b. Ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική 

διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

c. Η έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. 

d. Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση. 

 

6. Κάθε δύο (2) έτη γίνεται και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για 

ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

7. Για  την περίπτωση d) τα θέματα τίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή 

πρόταση του 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

8. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για θέματα μη περιλαμβανόμενα στην ημερήσια 

διάταξη, αρκεί να συμφωνήσουν για την συζήτηση τους τα 3/5 των παρευρισκομένων μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Στην αρχή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) και πριν από κάθε άλλο έργο 

η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 

 

2. Η εκλογή γίνεται με ανάταση των χεριών κατά την έναρξη αυτής και αμέσως μόλις διαπιστωθεί η 

απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη 

λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε 

ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. 

 

3. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία 

τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει 

απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατά 

την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων 

μελών. 

 

4. Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα εκτός αν 

ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα απόφαση. 

 

5. Αν η συζήτηση των θεμάτων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν περατωθεί την 

καθορισμένη ημερομηνία, τότε η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία που καθορίζεται από το 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης  μέχρι να εξαντληθούν όλα τα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση η 

Γενική Συνέλευση θεωρείται συνέχεια και ότι ποτέ δεν διακόπηκε. 
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6. Γενικά κάθε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση του χεριού και ακολουθεί 

καταγραφή των υπέρ, κατά και λευκών ψήφων. 

 

7. Προκειμένου όμως για εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο και προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική. 

 

8. Επίσης, μυστική μπορεί να είναι η ψηφοφορία στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή έχει ορισθεί 

από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει (ανακαλέσει) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένα 

εξ αυτών μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και με τον απαράβατο όρο ότι το θέμα της παύσης θα 

περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αναγράφονται στην πρόσκληση και η 

ψηφοφορία είναι μυστική, διαφορετικά η απόφαση είναι άκυρη. 

 

10. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών και να αποφασίσουν για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών. 

 

11. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά,  λαμβάνονται με 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 

 

12. Στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε ένα (1) χρόνο, γίνεται ο απολογισμός της δράσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οικονομικός απολογισμός του και η έγκριση του προϋπολογισμού του 

επόμενου έτους, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι 

των απολογισμών και του προϋπολογισμού. 

 

13. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με προκαθορισμένα θέματα και για την απαρτία, 

ισχύει ότι και για τις τακτικές. 

 

14. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ακυρωθούν αν δεν έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το Καταστατικό και τους Νόμους. Η ακυρότητα αυτή κηρύσσεται κατά την υπό 

του Νόμου προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

15. Οι εγκύρως λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλα τα μέλη της ένωσης, 

παρόντα, απόντα και διαφωνούντα. 

 

16. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Επίσημα 

αντίγραφα ή αποσπάσματά τους εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο : ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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1) Οι εκλογές προκηρύσσονται μέσα στο τελευταίο δίμηνο κάθε δεύτερου έτους και διενεργούνται είτε στην 

έδρα της ένωσης ή όπου αλλού ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

2) Η Γενική Συνέλευση διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εποπτεύει τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. 

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη βάση του μητρώου μελών, τη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών και αποφαίνεται 

προσωρινώς για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση 

 

3) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως τουλάχιστον μία ημέρα (24 

ώρες) πριν την έναρξη της διεξαγωγής των εκλογών. 

 

4) Τα μέλη της ένωσης, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αυτοπρόσωπα, με την επίδειξη της αστυνομικής 

τους ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους. Τα μέλη 

δικαιούνται να αναθέτουν την αντιπροσώπευσή τους στη Γενική Συνέλευση σε άλλα μέλη της ένωσης με 

γραπτές εξουσιοδοτήσεις τους απευθυνόμενες στον Πρόεδρό της και κατατιθέμενες σε αυτόν πριν από 

την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Γενική Συνέλευση μόνο ένα 

άλλο μέλος. 

 

5) Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με το πλειοψηφικό σύστημα και  οι υποψήφιοι 

είναι αναγραμμένοι σε τρεις ενότητες: 

i) Υποψήφιοι για τομέα παραγωγής διαφημιστικών ταινιών 

ii) Υποψήφιοι για τομέα παραγωγής εκδηλώσεων 

iii) Υποψήφιοι για τομέα παραγωγής ήχου ή μουσικής 

 

6) Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους πέντε (5) για την παράγωγη διαφημιστικών 

ταινιών και από έναν (1) για τους τομείς παραγωγής εκδηλώσεων και παραγωγής ήχου ή μουσικής. 

 

7) Όλα τα μέλη ανεξάρτητα σε ποιον τομέα ανήκουν, ψηφίζουν για όλους τους υποψηφίους. 

i) Από τον τομέα παραγωγής διαφημιστικών ταινιών εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι. 

ii) Από τον τομέα παραγωγής εκδηλώσεων εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

πρώτος σε σταυρούς κατά σειρά προτίμησης υποψήφιος, ο οποίος αποτελεί τον υπεύθυνο 

Τομέα παραγωγής εκδηλώσεων. 

iii) Από τον τομέα παραγωγής ήχου ή μουσικής εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

πρώτος σε σταυρούς κατά σειρά προτίμησης υποψήφιος, ο οποίος αποτελεί τον υπεύθυνο 

Τομέα παραγωγής ήχου ή μουσικής. 

iv) Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι επόμενοι 3 πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι (ένας από 

κάθε τομέα). 
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8) Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα πρακτικά διαλογής των 

ψηφοδελτίων και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανακηρύξεως των επιτυχόντων. Τα πρακτικά αυτά 

μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο αρχείο της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο  : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1) Η ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγονται με τη διαδικασία του άρθρου 17. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. 

 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου 

και σε περίπτωση άρνησης αυτού από οποιονδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες 

από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ  των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα και τον Ταμία της ένωσης, που δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

 

3) Οι εκπρόσωποι των τομέων διατηρούν τον τίτλο τους "Υπεύθυνος τομέα παραγωγής εκδηλώσεων ή 

μουσικής & ήχου" παράλληλα με οποιονδήποτε άλλη ιδιότητα μπορεί να λάβουν (Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας) 

 

4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί ελεύθερα από την ιδιότητά 

του αυτή με απλή έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε από τα αξιώματα τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να παραιτηθεί από το 

αξίωμά του αυτό, παραμένοντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται νέα 

ψηφοφορία, για όλα τα αξιώματα πλην του προέδρου. 

 

6) Εκπίπτει άμεσα από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ο εκπρόσωπος του μέλους που: 

i) Παραιτήθηκε, ή η εταιρεία μέλος που εκπροσωπεί αποβλήθηκε ή διαγράφηκε από την ένωση 

ii) Έπαυσε να εκπροσωπεί εταιρία παραγωγής έργων επικοινωνίας 

iii) Απουσίασε αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

7) Τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, 

καταλαμβάνουν κατά σειρά, ως τις νέες αρχαιρεσίες, οι επιλαχόντες κατά τις εκλογές υποψήφιοι ανά 

τομέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών του ίδιου τομέα, τότε αντικαθίσταται από επιλαχόντα 

άλλου τομέα. Εάν ο πίνακας των επιλαχόντων έχει εξαντληθεί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

έχουν μειωθεί του αριθμού της νόμιμης απαρτίας των τεσσάρων (4) μελών προκηρύσσονται εκλογές. 

 

8) Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να γίνει αν το αποφασίσει η πλειοψηφία του και 

οπωσδήποτε σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου. 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
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1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ένωση και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της, υπό 

τους περιορισμούς αυτού του Καταστατικού και των Νόμων. 

 

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο : 

a. Καταρτίζει και υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσεως της ένωσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, μαζί με την ετήσια 

έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό. 

b. Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου, κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση των 

σκοπών της ένωσης. 

c. Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης. 

d. Λαμβάνει αποφάσεις επί παντός διοικητικού, οικονομικού ή νομικού θέματος που απασχολεί 

την ένωση και αποφασίζει για την όποια ενδεχόμενη νομική ενέργεια στο όνομά της. 

e. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης μπορεί να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

του και να τον εφαρμόσει μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του ή σε μέλη 

της ένωσης. 

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, τις δαπάνες και αποφασίζει αγορές ή προμήθειες για λογαριασμό 

της ένωσης. 

 

5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχουν στην ένωση εξαρτημένη εργασία 

με αμοιβή ή  να συνάπτουν με την ένωση συμφωνίες συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής ή προμήθειας 

ή οιασδήποτε άλλης παροχής για προσφορά υπηρεσιών ή αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους με 

την ανάληψη και εκτέλεση έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο  : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το  μήνα και έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη. Οι 

έκτακτες συνεδριάσεις ορίζονται από τον Πρόεδρο με πρωτοβουλία  του ή με αίτηση τριών (3) από τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση η σύγκληση είναι υποχρεωτική και μάλιστα 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της υποβολής της αίτησης. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση 

αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που είναι για συζήτηση. 

 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν στη συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα (4) μέλη. Τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν και στην περίπτωση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν 

αιτήσεως μελών, κάποιο από τα μέλη αυτά. 
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3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση 

ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μία ακόμα φορά και επί νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου. Επί προσωπικών θεμάτων η ψηφοφορία είναι μυστική. 

 

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού υπογράφουν τα 

τηρούμενα πρακτικά στα οποία καταχωρείται και η γνώμη των μειοψηφισάντων μελών. Στην αρχή κάθε 

συνεδρίασης διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και επικυρώνονται, αν δεν έχουν 

επικυρωθεί στην ίδια συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σε αυτήν. 

 

5) Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει 

ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της ένωσης. 

 

6) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, βάσει εξουσιοδοτικής επιστολής, να εκπροσωπήσει σε 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μόνο άλλο Σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ  21ο : ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

1) Ο Πρόεδρος : 

a) διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, 

b) υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα της ένωσης, 

c) συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές αναλήψεως από τα 

κατατιθέμενα σε Τράπεζες χρήματα της ένωσης, 

d) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί μαζί με τον Ταμία συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές 

και 

e) εκπροσωπεί την ένωση ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. 

 

2) Ο Πρόεδρος μπορεί με γραπτή εξουσιοδότησή του να αναθέτει σε άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητές  του ή μερικές από αυτές. 

 

3) Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

 

ΑΡΘΡΟ  22ο : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Εάν ο 

Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από 

τον Πρόεδρο. 

 

ΑΡΘΡΟ  23Ο : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ο Γενικός Γραμματέας : 

1) παρακολουθεί την εφαρμογή του Καταστατικού και τυχόν Εσωτερικού Κανονισμού, 
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2) φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

βιβλίων της ένωσης (πλην των λογιστικών και ταμειακών), 

3) φροντίζει για τη φύλαξη της σφραγίδας της ένωσης και 

4) υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία. 

5) εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ  24Ο : ΤΑΜΙΑΣ 

 

Ο Ταμίας : 

1. έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας της ένωσης, 

2. εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος υπό προσωπική του ευθύνη το ταμείο της 

ένωσης και ευθυνόμενος για κάθε οικονομική ανωμαλία, 

3. εισπράττει τα χρηματικά ποσά τα καταβαλλόμενα στην ένωση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεως, 

4. αναλαμβάνει επί τη βάσει των υπό στοιχείο c) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 εντολών του 

Προέδρου τα κατατιθέμενα στις Τράπεζες χρήματα της ένωσης , συνυπογράφοντας τα σχετικά 

αποδεικτικά αναλήψεως, 

5. προβαίνει σε πληρωμές επί τη βάσει των ίδιων όπως παραπάνω εντολών του Προέδρου, 

6. συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις εκδιδόμενες από την ένωση επιταγές και τους υπό στοιχείο 

d) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 πιστωτικούς τίτλους και μεριμνά για την κατάθεση στην 

Τράπεζα των χρημάτων της ένωσης, 

7. φροντίζει για την τήρηση των λογιστικών στοιχείων της ένωσης και 

8. υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τις εκθέσεις για την κατάσταση του Ταμείου και τα 

σχέδια του ετησίου προϋπολογισμού, του ετησίου ισολογισμού και του ετησίου διαχειριστικού 

απολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 25o : ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ 

 

Κάθε τομέας έχει το δικαίωμα να ορίσει -εφ όσον εξυπηρετεί την λειτουργία του-  τριμελή Διοικούσα 

Επιτροπή Τομέα με υπεύθυνο τον πρώτο σε σταυρούς προτίμησης μέλος του τομέα. 

 

ΑΡΘΡΟ  26ο  : ΠΟΡΟΙ 

 

1. Οι πόροι της ένωσης προέρχονται: 

a. Από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών. 

b. Από τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

c. Από τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, που γίνονται αποδεκτά με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, απαγορευμένης της αποδοχής ανώνυμης δωρεάς, σύμφωνα με το 

Νόμο. 

d. Από διάφορα έσοδα προερχόμενα από οργανώσεις εορτών, εσπερίδων, λαχειοφόρων 

αγορών κλπ. 
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e. Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση. 

 

2. Κάθε μέλος καταβάλει μια φορά εισφορά εισδοχής του καθώς και μηνιαία συνδρομή. Τα ποσά εισφοράς 

εισδοχής, η μηνιαία συνδρομή καθώς και έκτακτες εισφορές για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων 

αναγκών καθορίζονται και αλλάζουν με απόφαση Γ.Σ. με απαρτία ½  των ταμειακώς εντάξει μελών και 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ  27ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 

1. Το οικονομικό έτος της ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 

2. Για την κατά το διάστημα κάθε έτους διαχείριση της περιουσίας της ένωσης και κατά την λήξη του 

έτους αυτού οικονομική κατάστασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αμέσως επόμενη 

τακτική Γενική Συνέλευση σχετικό διαχειριστικό απολογισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο  : ΒΙΒΛΙΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

1. Η ένωση τηρεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία καθώς και όποια επί πλέον κρίνονται 

απαραίτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπωσδήποτε όμως τα :παρακάτω : 

a. Μητρώο μελών, όπου καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία του μέλους. 

b. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

c. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης. 

d. Βιβλίο ταμείου. 

e. Βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

f. Βιβλίο πρωτοκόλλου. 

 

2. Επιπλέον, η ένωση τηρεί αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, τους σχετικούς νόμους και 

διατάξεις καθώς και με ότι άλλο είναι δυνατόν να ενδιαφέρει το Σωματείο. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκάστοτε την Τράπεζα ή τις Τράπεζες στις οποίες η ένωση τηρεί 

λογαριασμό ή λογαριασμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ  29ο : ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

1. Για την εξ επαχθούς αιτία κτήση από την Ένωση ακινήτων ή κινητών απαιτείται προηγούμενη 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Κληρονομίες καταλειπόμενες στην Ένωση γίνονται δεκτές πάντοτε έπ’ ωφελεία απογραφής. 

3. Για την αποδοχή κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπο, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

4. Απαγορεύεται η αποδοχή ανωνύμων δωρεών. 
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5. Απαγορεύεται κάθε εκμετάλλευση της περιουσίας της Ένωσης συνεπαγόμενη την ανάμιξή του σε 

κερδοσκοπική επιχείρηση. 

6. Απαγορεύεται επίσης η παρά της Ένωσης λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων 

εκμεταλλεύσεως της περιουσίας της. 

7. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα 

στον προϋπολογισμό της ένωσης και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους όρους 

τους οποίους έθεσε ο δωρητής ή ο διαθέτης. 

8. Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας της ένωσης για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που 

αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  30ο : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση και αποτελείται 

από τρία (3) τακτικά μέλη. Προεδρεύει το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους ή, σε 

περίπτωση ισοψηφίας, το μέλος που ανεδείχθη από την κλήρωση. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της ένωσης. 

Προς άσκηση των καθηκόντων της έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των 

σχετικών με την οικονομική κατάσταση της  ένωσης, των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που θα του ζητηθούν. 

 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση για τη 

διαχείριση της ένωσης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να 

αποφασίσει εγκύρως για τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του 

Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτή την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ  31ο  : ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

1. Η ένωση διαλύεται 

a. αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). 

b. αν αποφασίσει  η Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται τα ¾ των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφανθούν υπέρ της διάλυσης τα ¾  των 

παρόντων μελών. 

 



ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

17  Έ ν ω σ η  Π α ρ α γ ω γ ώ ν  Έ ρ γ ω ν  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  
Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό  2 0 1 4  

 

2. Η ένωση μετά την διάλυσή της τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενη μόνο ως προς το 

σκοπό εκκαθαρίσεως. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης κάθε έγγραφο της ένωσης αναφέρει 

υποχρεωτικώς ότι τελεί υπό εκκαθάριση. 

 

3. Μαζί με την περί διαλύσεως της ένωσης απόφασή της η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της ή 

διορίζει τρίτους, τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, προβαίνουν στην 

εκκαθάριση της ένωσης σύμφωνα με το Νόμο. 

 

4. Μετά τη ρευστοποίηση του ενεργητικού και την εξόφληση όλων των οφειλών και χρεών, το 

απομένον υπόλοιπο διατίθεται, επί τη βάσει των σχετικών ορισμών της περί διαλύσεως αποφάσεως 

της Γενικής Συνέλευσης, σε Σωματεία, Οργανισμούς ή Ενώσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό (και 

αν τέτοιο Σωματείο, Οργανισμός κλπ δεν υπάρχουν, υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών), μέσα στα 

πλαίσια τα οποία καθορίζει ο Νόμος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  32ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παραβρίσκεται τα ¾ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και να 

συμφωνήσουν για την τροποποίηση τα ¾  των παρόντων μελών, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. 

 

ΑΡΘΡΟ  33ο : ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με 

το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  34ο : ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Με το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα και εγκρίθηκε από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ένωσης της την 1η Οκτωβρίου 2013, τροποποιείται και 

κωδικοποιείται ως ανωτέρω το αρχικό καταστατικό που είχε εγκριθεί και αναγνωριστεί με την υπ’ αριθμ. 

1173/1989 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του 

Βιβλίου αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα αριθμό 4436/19.10.1989. 

 

 

Χαλάνδρι 1η Οκτωβρίου 2013 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας 
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