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Κ Α Σ Α  Σ Α Σ Η Κ Ο 

 
ηος 

ωμαηείος “ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΧΖ ΦΧΣΟΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΧΝ, 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΧΝ  ΚΑΗ  ΔΗΚΟΝΟΛΖΠΣΧΝ  ΔΠΗΚΑΗΡΧΝ” 

-Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ- 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Α` 

 

ΗΓΡΤΖ-ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΖΜΑ-ΔΓΡΑ-ΚΟΠΟΗ-ΜΔΑ 

 

Άπθπο 1ο 
 
Ιδξχεηαη επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία: 
 

"ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΧΖ ΦΧΣΟΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΧΝ, 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟΛΖΠΣΧΝ ΔΠΗΚΑΗΡΧΝ" 

-Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ- 
 

θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν  „ΔΗΓΖΖ‟ 
 
Με έδξα ηελ Αζήλα, ζήκα πνπ απεηθνλίδεη ζχκπιεγκα ησλ γξακκάησλ Π,Δ θαη 
Φ,Φ,Δ,Δ θαη ζθξαγίδα θπθιηθή ε νπνία ζηελ πεξηθέξεηα ηεο θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο 

Έλσζεο θαη ηελ ρξνλνινγία ίδξπζεο 2018,ηελ ιέμε „ΔΗΓΖΖ‟ θαη ζην θέληξν 

ην παξαπάλσ ζήκα ηελ θηγνχξα ηνπ Αξραίνπ Θενχ ΔΡΜΗ θαζψο θαη ηνπ 
ζχγρξνλνπ δνξπθφξνπ. 

Σν ζσκαηείν ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο κε ηα αξρηθά ζηνηρεία Π.Ε.Φ.Φ.Ε.Ε. ή 

κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηνπ ηίηιν.  
ηηο ζρέζεηο ηνπ κε δηεζλείο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνχο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κεηάθξαζε (UNION OF PRESS PHOTOJOURNALISTS, PHOTOGRAPHERS 

AND CAMERAMEN OF GREECE) ή ηα απσικά γπάμμαηά ηηρ (U.P.P.P.C.G.) 

Ζ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. πξνέξρεηαη θπξίσο απφ κέιε ελψζεσλ επαγγεικαηηψλ 
θσηνξεπφξηεξ , θσηνγξάθσλ, εηθνλνιεπηψλ  θαη άιινπο ειεχζεξνπο 
επαγγεικαηίεο πνπ ηεινχλ ζε ζπλάθεηα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο, θαζψο 
επίζεο θαη ζπληαμηνχρνπο θσηνξεπφξηεξ, Δθπαηδεπηέο ,θαζεγεηέο 
θσηνγξαθίαο  ηνπ ή θνηηεηέο ζε Σκήκαηα ζρεηηθά  κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο 
θιάδνπο/επηζηεκνληθά πεδία.  

Όινη νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ ζεσξνχληαη ηδξπηηθά κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. 

 

Άπθπο 2ο 
 

θνπνί ηεο ΠΔΦΦΔΔ, είλαη: 
α) Η κειέηε, πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, 
επαγγεικαηηθψλ θαη εζηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο. 
β) Η εμχςσζε ηνπ βηνηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπο 
θαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 
γ) Η ζπζηεκαηηθή, ελεξγεηηθή θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 
επαγγεικαηηθψλ δεηεκάησλ θαη ε αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ γηα ηελ 
επίιπζή ηνπο. 
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δ) Η θαηνρχξσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εηδεζενγξαθηθήο 
θσηνγξαθίαο ζηνλ δεκηνπξγφ ηεο.  
ε) Η αλάπηπμε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κέζα απφ ην 
θσηνξεπνξηάδ  ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο θσηνξεπφξηεξ θαη 
δ) Η αλαδήηεζε, έξεπλα, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αξρείσλ ησλ παιαηψλ 
θσηνξεπφξηεξ θαη ε δεκηνπξγία Μνπζείνπ Ιζηνξίαο Διιεληθνχ Φσηνξεπνξηάδ. 

 

`Άπθπο 3ο 
 
Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, ην ζσκαηείν ζα επηδηψθεη κε 
θάζε λφκηκν θαη ζεκηηφ κέζν θαη ζπγθεθξηκέλα κε: 
α) Σε δηαθψηηζε ησλ κειψλ ηνπο θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλήο γλψκεο, ζρεηηθά κε 
ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο θσηνξεπφξηεξ. 

β) Έθδνζε πεξηνδηθνχ ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ θαη θάζε άιινπ εληχπνπ. 
γ) Σελ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ενξηψλ, νκηιηψλ, δηαιέμεσλ, θαη θάζε άιιεο 
ζρεηηθήο εθδήισζεο  
δ) Σε ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ ζε επξχηεξεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ηε 
ζχλδεζή ηνπ κε ην ειιεληθφ θαη δηεζλέο επαγγεικαηηθφ θίλεκα θαη ηελ 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο δηεθδηθεηηθνχο θαη άιινπο αγψλεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη δηεζλψο. 
ε) Σελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, επηδνηνπκέλσλ ή κε απφ θξαηηθνχο θαη 
επξσπατθνχο θνξείο γηα ηελ ζπλερή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηνπ ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο. 
ζη) Σελ ίδξπζε θαη/ή ηελ ζπκκεηνρή ζε ζπλεηαηξηζκνχο, αζηηθέο κε 
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο πνπ ζα 
πξνβιέςεη ζην κέιινλ ε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία.                        

                            

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   Β` 

 

ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

`Άπθπο 4ο 
 

Η Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. απνηειεί ην ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα ησλ ειεχζεξσλ 
θσηνξεπφξηεξ, θσηνγξάθσλ θαη εηθνλνιεπηψλ ηεο Διιάδαο θαη ηελ έθθξαζε 
ηεο ζπλεηδεηήο αγσληζηηθήο ηνπο ζέιεζεο. Η ππεξάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπο, ηφζν σο δεκηνπξγψλ, φζν θαη σο εξγαδνκέλσλ γεληθφηεξα, 
θαζψο θαη ε ππεξάζπηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε πξναγσγή ησλ 
ζεζκψλ ηνπ, απνηειεί ην πξψην δηθαίσκα αιιά θαη ην χςηζην θαζήθνλ ησλ 
κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

`Άπθπο 5ο 
 
Η δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία δηέπεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ. Ο 
ζεβαζκφο ησλ   δηθαησκάησλ  ησλ   κειψλ   θαη    ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, 

απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ. Σο ζωμαηείο 

ςπάπσει και δπα για ηα μέλη ηος και η θέληζή ηοςρ αποηελεί ηην πηγή 

κάθε εξοςζίαρ μέζα ζηο ζωμαηείο. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   Γ` 
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ΜΔΛΖ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ-ΠΟΡΟΗ 

 

 

 

`Άπθπο 6ο 

 

Σα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. δηαθξίλνληαη ζε δφθηκα, ηαθηηθά, επίηηκα, , 
αξηζηίλδελ, αξσγά, πάξεδξα θαη εηαηξηθά.  
Η θάζε ηδηφηεηα κέινπο είλαη αζπκβίβαζηε κε θάζε άιιε ηδηφηεηα κέινπο, ήηνη 
έλα κέινο δελ κπνξεί λα έρεη δχν ηδηφηεηεο, εθηφο απφ ηα αξηζηίλδελ ηα νπνία 
κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδξπηηθνχ ή ηαθηηθνχ κέινπο.  
Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία.  
Αηηήζεηο εγγξαθήο δνθίκσλ κειψλ ζπλνδεπφκελεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηεί ν Νφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ, ζπδεηνχληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ αίηεζή ηνπο 
(βι.άξζ.7ν), θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γ.. ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ 
απφθαζή ηνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε ηπρφλ απνξξηθζεί, έρεη 
δηθαίσκα ελζηάζεσο κέζα ζε έλαλ κήλα ζην Γ.. 

 

`Άπθπο 7ο 

 

Γφθηκν κέινο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. κπνξεί λα γίλεη θαζέλαο πνπ αζθεί ην 
επάγγεικα ηνπ θσηνξεπφξηεξ, θσηνγξάθνπ ή εηθνλνιήπηε ηππηθά θαη 
νπζηαζηηθά, απνδεηθλπφκελνπ απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά επί έλα (1) 
ζπλερέο έηνο σο ειεχζεξνο ή κηζζσηφο θσηνξεπφξηεξ, θσηνγξάθνο ή 
εηθνλνιήπηεο. 
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ειέγρεη θάζε θνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη θάλεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, αλ ηα πξνζθνκηζζέληα 
ηηκνιφγηα αληηζηνηρνχλ ζε δεκνζηεχζεηο ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο θαη/ή αλ ηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ αληηζηνηρνχλ ζε εξγαζία ηνπ σο 
δεκηνπξγνχ-θσηνγξάθνπ θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα παηδηά ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ., εγγξάθνληαη απ' 

επζείαο δφθηκα κέιε εθ' φζνλ ν γνλέαο/κέινο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. βεβαηψζεη κε 
δήισζε ηνπ Ν.1599 φηη ν θαηηψλ ζπλεξγάδεηαη ζην γξαθείν ηνπ. Δπίζεο, ζε 
πεξίπησζε παηδηψλ ή ζπδχγσλ ηαθηηθψλ κειψλ, ηα νπνία πέζαλαλ ή ιφγσ 
αλαπεξίαο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα, γίλνληαη δεθηά σο δφθηκα 

κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ.. 
Πξνθεηκέλνπ γηα απνθνίηνπο Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΙ, ην παξαπάλσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα κεηψλεηαη ζην κηζφ. 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πνπ έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζηνλ θιάδν 
θσηνξεπνξηάδ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελε 
πξαθηηθή εμάζθεζε θαη πηπρηαθή εξγαζία ζην θσηνξεπνξηάδ, εγγξάθνληαη 

ακέζσο δφθηκα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ.. 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πνπ δελ έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην 
θσηνξεπνξηάδ, εγγξάθνληαη δφθηκα κέιε κεηά απφ έμη κήλεο ζπλερνχο 
αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο. 
Καη’ αλαινγία ησλ παξαπάλσ νκνίσο εγγξάθνληαη σο δφθηκα κέιε κεηά απφ 
έμη κήλεο ζπλερνχο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, πηπρηνχρνη Ιδησηηθψλ ρνιψλ 

Φσηνγξαθίαο -θαη ζπλαθψλ κε απηή- ηπιεηούρ ηοςλάσιζηον θοιηήζεωρ, εθ 
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φζνλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο ηχρεη ηεο απνδνρήο ηνπ Γ ή 

ζρεηηθήο επηηξνπήο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ.. 
 

`Άπθπο 8ο 

 

Γηα λα γίλεη θαλείο δεθηφο ζηην Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. σο δφθηκν κέινο, εθηφο απφ ηα 
παξαπάλσ πξνζφληα, ζα πξέπεη: 
α) Να έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ  
β) Να είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. 
γ) Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε αηηκσηηθή πνηλή γηα ηε δηάπξαμε 
αδηθήκαηνο ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο θαη  
δ) Να έρεη εμαζθαιίζεη ηηο ππνγξαθέο ηξηψλ (3) ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο, γηα ηα νπνία λα κε ζπληξέρεη θαλείο ησλ ιφγσλ ηνπ 
άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ 
ε) Σα λέα κέιε εληφο κελφο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο απφ ην 
Γ. πκβνχιην νθείινπλ λα ηαθηνπνηεζνχλ νηθνλνκηθά αιιηψο ε εγγξαθή ηνπο 
αθπξψλεηαη απηφκαηα θαη ππνρξεψλνληαη λα αθνινπζήζνπλ φιε ηε δηαδηθαζία 
εμ αξρήο. 
 

`Άπθπο 9ο 
 

Σαθηηθφ κέινο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. γίλεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ θαη 
πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γελ. πλέιεπζε, ην κέινο πνπ 
έρεη ζπκπιεξψζεη έλα έηνο δνθηκαζίαο. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη θαηά 
πφζνλ ην δφθηκν κέινο εμαθνινπζεί λα ζπγθεληξψλεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν, εάλ 
δελ εθθξεκνχλ θαηαγγειίεο εηο βάξνο ηνπ κέινπο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 
17 θαη 19 ηνπ παξφληνο, εηζεγείηαη ζεηηθά ζηελ Γελ. πλέιεπζε. 
Σαθηηθά κέιε δχλαληαη επίζεο λα εγγξάθνληαη αξηζηίλδελ, αλαγλσξηζκέλνη 
ή/θαη βξαβεπκέλνη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ νη νπνίνη λα έρνπλ ζεκαληηθή 
πξνζθνξά ζην θσηνξεπνξηάδ θαη ηελ θσηνγξαθία γεληθφηεξα.  
 

Άπθπο 10ο 

 

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο θσηνξεπφξηεξ, 
σο κφληκνη ή ζπκβαζηνχρνη ππάιιεινη, ζε εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, ζηελ 
Κξαηηθή θαη Ιδησηηθή Σειεφξαζε, ζε Τπνπξγεία, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Σχπνπ 
θαη Πιεξνθνξηψλ, ζηα μέλα εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία θαη  Οξγαληζκνχο 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Γεκφζηεο θαη Ιδησηηθέο ρνιέο Φσηνγξαθίαο θιπ., 
απαγνξεχεηαη φκσο λα δηνρεηεχνπλ ην πξντφλ απηήο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ 
ειεχζεξε αγνξά κε ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 
Η παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαγξαθή κέινπο 

απφ ηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ.. 

Σα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο 
πνπ έρνπλ αληηθείκελν ην θσηνξεπνξηάδ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Σα κέιε πνπ αλήθνπλ ζε Αλψλπκεο 
Δηαηξείεο ΓΔΝ κπνξνχλ λα εθιέγνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
 

Άπθπο 11ο 

 

Γελ ράλεη ηε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ., φπνηνο δελ αζθεί ην 
επάγγεικα ηνπ θσηνξεπφξηεξ, θσηνγξάθνπ ή εηθνλνιήπηε ζηηο πεξηπηψζεηο : 
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α)   αζζέλεηαο 
β)   απεξγίαο ή αληαπεξγίαο 
γ)   επίζρεζεο εξγαζίαο 
δ)   ππεξεκεξίαο εξγνδφηε 
ε)   κεηεθπαίδεπζεο πάλσ ζην θσηνξεπνξηάδ 
ζη) άδεηαο κε ή ρσξίο απνδνρέο κέρξη έλα έηνο 
δ)   άδεηαο θπήζεσο θαη ηνθεηνχ 
 

 

Άπθπο 12ο 
 

Απωγά κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. αλαθεξχζζνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξφζσπα πνπ 
δελ έρνπλ ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ θσηνξεπφξηεξ αιιά έρνπλ πξνζθέξεη 
ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηελ Έλσζε θαη ηνλ θιάδν γεληθφηεξα. 

Δπίηιμα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. αλαθεξχζζνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξφζσπα ηνπ 
ρψξνπ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε πξνζθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο 
θσηνγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο ηεο ηζηνξηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 
ηφπνπ καο. 

Πάπεδπα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. αλαθεξχζζνληαη φζα ηαθηηθά κέιε έρνπλ 
δηαθφςεη ηελ εξγαζία ηνπο ή είλαη ζπληαμηνχρνη θαη δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ 
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Έλσζε, παξακέλνληαο φκσο ηηκήο έλεθελ 
κέιε κε δηθαίσκα ιφγνπ ζηηο Γ, ρσξίο φκσο δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 

Απιζηίνδην κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. αλαθεξχζζνληαη ηα κέιε εθείλα ηα νπνία 

έρνπλ πξνζθέξεη ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο ζηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. θαη ηα νπνία 
παξακέλνπλ ελεξγά. Δίλαη ν αλψηεξνο ηίηινο πνπ κπνξεί λα ιάβεη κέινο ηεο 

Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. θαη δελ επηθέξεη νπδεκία άιιε ππνρξέσζε. Γηα ηελ αλαθήξπμε 
κέινπο σο αξηζηίλδελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο θαηφπηλ 
πξνηάζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο.  

Δηαιπικά κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. αλαθεξχζζνληαη επηζηήκνλεο άιινπ 
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο επηζηήκεο πνπ πξνδίδνπλ 
ηδηφηεηα κέινπο. Οη Δπηζηήκνλεο απηνί γηα λα αλαθεξπρζνχλ Δηαηξηθά Μέιε 

πξέπεη λα έρνπλ πξνζθέξεη εηδηθέο ππεξεζίεο ζηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. Γηα ηελ 
αλαθήξπμε κέινπο σο Δηαηξεηθνχ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 
Γηνίθεζεο θαηφπηλ πξνηάζεσο δχν κειψλ.  
 

Άπθπο 13ο 
 

Κάζε κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε απφ ηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. κε 
γξαπηή δήισζή ηνπ πξνο ην Γ.., ππνρξενχηαη φκσο πξνηνχ απνρσξήζεη λα 
θαηαβάιεη ηηο νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο ηνπ. 
 

`Άπθπο 14ο 
 
α) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο ελφο θσηνξεπφξηεξ, θσηνγξάθνπ ή 
εηθνλνιήπηε, εάλ είλαη δφθηκν κέινο, δηαγξάθεηαη απφ ηελ Έλσζε ακέζσο. 
Δάλ είλαη ηαθηηθφ κέινο, κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο ( 1 ) ρξφλνπ απφ ηε δηαθνπή, 

δηαγξάθεηαη απφ ηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ., εθηφο εάλ έρεη ζπκπιεξψζεη εηθνζαεηή 
ηνπιάρηζηνλ εξγαζία ή ην 55ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, νπφηε παξακέλεη κέινο 
κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 



 

 

6 

6 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηαγξακκέλν κε απηήλ ηε δηαδηθαζία κέινο 
δνπιέςεη εθ λένπ σο θσηνξεπφξηεξ, θσηνγξάθνο ή εηθνλνιήπηεο, εάλ κελ 
ήηαλ δφθηκν κέινο αθνινπζεί απφ ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία πεξί εγγξαθήο λέσλ 
κειψλ, εάλ δε ήηαλ ηαθηηθφ, επαλεγγξάθεηαη σο ηαθηηθφ κε ηε ζπκπιήξσζε έμη 
( 6 ) κελψλ ζπλερνχο εξγαζίαο. Δάλ ην ελ ιφγσ κέινο δηαθφςεη γηα δεχηεξε 
θνξά, αθνινπζείηαη απφ ηελ αξρή ε δηαδηθαζία πεξί εγγξαθήο λέσλ κειψλ. 
γ) ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. αζθεί επάγγεικα πνπ δελ έρεη 
θακηά ζρέζε κε ην θσηνξεπνξηάδ θαη ηε θσηνγξαθία γεληθφηεξα, δηαγξάθεηαη 
απφ ηελ `Έλσζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ ( α ). 
 

Άπθπο 15ο 
 

Σαθηηθφ ή δφθηκν κέινο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ., παξαπέκπεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, κε ην εξψηεκα ηεο δηαγξαθήο ζηηο εμήο 
πεξηπηψζεηο: 

α) Δάλ έγινε κέινο άιινπ πρωτοβάθμιοσ και ομοειδούς επαγγεικαηηθνχ 
ζσκαηείνπ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζσκαηείνπ. 
β) Δάλ θαζπζηεξεί ηελ ζπλδξνκή ηνπ πάλσ απφ δεκαπέντε (15) κήλεο. 
γ) Δάλ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο. 
δ) Δάλ δείρλεη δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη γεληθφηεξα 

ηνπ εξγαδφκελνπ ή επηδήκηα γηα ηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ θαη ην επάγγεικα. 
ε) Δάλ ν ίδηνο ή ε εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη πξνζθέξεη εξγαζία κε 

κηθξφηεξν ηηκνιφγην απφ ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. θαη ηελ ΔΙΗΔΑ 
θαη γεληθψο εάλ αληαγσλίδεηαη κε αζέκηηα κέζα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 
ζη) Δάλ παξαβηάδεη ηνλ Ν.2121/93 “Πεξί Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο” εηο βάξνο 
ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ φπσο θαη θάζε άιιν Νφκν ν νπνίνο ζα 
εθαξκνζζεί ζην κέιινλ κε ην απηφ αληηθείκελν. 
ζ) Δάλ απνπζηάδεη απφ ηξεηο ( 2 ) ζπλερείο ηαθηηθέο Γ.. 
Η απφθαζε ηνπ Π.. πεξί δηαγξαθήο, επηθπξψλεηαη νξηζηηθά απφ ηελ Γ.. κε 
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ( 2/3 ) ησλ παξφλησλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 
θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ δηαγξαθήο θαη πξνβαίλεη ζε φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Κάζε κέινο πνπ έρεη δηαγξαθεί, επαλεγγξάθεηαη 
εθφζνλ εμέιεηπε ν ιφγνο ηεο δηαγξαθήο ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ 
θαη απφθαζε ηεο Γ.. 
 

Άπθπο 16ο 
 

Σα κέιε ηεο ΠΔ.Φ.Φ.Δ.Δ. δηθαηνχληαη λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο 
πλειεχζεηο, ηα κελ ηαθηηθά κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ, ηα δε δφθηκα, 
αξσγά, επίηηκα πάξεδξα θαη εηαηξηθά  κφλν κε δηθαίσκα ιφγνπ. Σν δηθαίσκα λα 
εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά κέιε ηεο έλσζεο. 

Σα ηαθηηθά θαη δφθηκα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. εθνδηάδνληαη κε ηαπηφηεηεο πνπ 
εθδίδεη ε Έλσζε θάζε  έηνο  θαη ζεσξνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Σχπνπ(γεληθή 
γξακκαηεία ελεκέξσζεο-γεληθή γξακκαηεία επηθνηλσλίαο ηελ ΔΛ.Α ηελ Γ.Γ 
.Αζιεηηζκνχ ε ην ππνπξγείν πνιηηηζκνχ ε φπνηα άιιε δεκφζηα ε θξαηηθή 
ππεξεζία ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ζηε άζθεζε ηνπ Φψην-δεκνζηνγξαθηθνχ 
ιεπηνπξγήκαηνο .Νφκνη ηνπ θξάηνπο είλαη αξσγνί ππέξ απηήο ηεο ζεψξεζεο. 

Σα επίηηκα ,πάξεδξα ,εηαηξηθά κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ θαζψο θαη νη 
ζπληαμηνχρνη θσηνξεπφξηεξ  εθνδηάδνληαη κε εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο πνπ 
εθδίδεη ε Έλσζε αιιά δελ ζεσξείηαη απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο. 
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Άπθπο 17ο 
 

Σα κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εξγάδνληαη γηα ηελ 
πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηεο έλσζεο θαη λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα 
πνπ είλαη ελάληηα ζηνπο ζθνπνχο ηεο. Δπίζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε: 
α) Να εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζσκαηείν θαη 
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά θαη δξαζηήξηα ζηε δσή ηνπ. 
β) Να αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ θσηνξεπφξηεξ επζπλείδεηα θαη κε θαιή πίζηε, 
λα ηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αιιειεγγχε θαη λα δείρλνπλ δηαγσγή, 
ζπκπεξηθνξά θαη ήζνο, αλάινγα κε ην ιεηηνχξγεκα πνπ αζθνχλ. 
γ) Να κελ επηδηψθνπλ πιενλεθηήκαηα ζε βάξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. 
δ) Να ππεξαζπίδνληαη ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζπθνθαληνχληαη απφ ηξίηνπο θαη 
λα θαηαγγέιινπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζε βάξνο 
ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 
ε) Να κελ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ππνθιέπηνληαο ηελ 
εξγαζία ηνπο. 
ζη) Να κελ ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα θαη εζηθά θαηαδηθαζηέα κέζα, γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ επαγγεικαηηθά πξνλφκηα. 

δ) Να θάλνπλ γλσζηή ζηε Γξακκαηεία ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. ηελ επαγγεικαηηθή 
ηνπο δηεχζπλζε  ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο ην email  ηνπο ,θαη ην ΑΦΜ, 
ηνπο. 

Η παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ απνηειεί πειθαπσικό 

παπάπηωμα. 
 

Άπθπο 18ο 
 
Πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 

α) Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ, κε θφζηνο εγγξαθήο ζηα 50€. γηα ην 

δφθηκν κέινο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη κε ηελ εγγξαθή θαη άιια 50€. φηαλ ην 
δφθηκν κέινο γίλεη ηαθηηθφ. 

β) Η ηαθηηθή εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο, πνζνχ 50€ 
γ) Κάζε έθηαθηε νηθνλνκηθή εηζθνξά ηνπο.  
δ) Οη δσξεέο θαη θάζε είδνπο εηζθνξέο πξνο ην ζσκαηείν απφ ηα κέιε ηνπ, 
άιιεο νξγαλψζεηο, ηξίηνπο, έζνδα απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ, απφ 
εξάλνπο, γηνξηέο θαη θάζε άιινπ είδνπο εθδήισζε, δηάθνξνη θνηλσληθνί πφξνη 
θαη γεληθά θάζε λφκηκν έζνδν πνπ πεξηέρεηαη ζην ζσκαηείν. 
ε) Σν δηθαίσκα ππνςεθηφηεηαο ζηηο εθινγέο γηα ηα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ 

αλέξερηαη ζηα 30€ . 

ζη) Η εηήζηα ζπλδξνκή πνζνχ χςνπο 10€ επξψ ησλ ζπληαμηνχρσλ κειψλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή Φσηνγξαθηθψλ θαη Γεκνζηνγξαθηθψλ Βξαβείσλ 

δ) Η εηήζηα ζπλδξνκή πνζνχ χςνπο 100€  απφ ηα εηαηξηθά κέιε. 
 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΝΓΡΟΜΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ 
 
Σν δηθαίσκα εγγξαθήο, ε ηαθηηθή κεληαία ζπλδξνκή, ην δηθαίσκα ππνβνιήο 
ππνςεθηφηεηαο, θαζψο θαη νη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ, θαζνξίδνληαη θάζε 
θνξά κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.., ε 
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νπνία νξίδεη θαη ην ρξφλν απφ ηνλ νπνίν ηζρχεη, ρσξίο ε απφθαζε απηή λα 
απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   Γ` 

 

ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

 

Άπθπο 19ο 
Σα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 
 

α) Ζ Γενική ςνέλεςζη ηων μελών. 

β) Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο. 

γ) Ζ Δξελεγκηική Δπιηποπή. 

δ) Ζ Δθοπεςηική Δπιηποπή. 

ε) Σο Πειθαπσικό ςμβούλιο 

ζη) Ζ Δπιηποπή Φωηογπαθικών και Γημοζιογπαθικών Βπαβείων. 
 

 

Άπθπο 20ο 

 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Έλσζεο, ζπγθξνηείηαη 
θάζε θνξά απφ ηα ηακεηαθψο εληάμεη κέιε, δειαδή φζνπο έρνπλ εθπιεξψζεη 
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη 
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ έρεη αλαηεζεί απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ 
ζε άιια φξγαλα. 
Η Γ.. αζθεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ζηα άιια φξγαλα ηεο Έλσζεο. 

Οη  Γ.. ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ .δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. 

 

Άπθπο 21ο 
 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κία ( 1 ) θνξά ην ρξφλν, έσο ην πξψην 
15ήκεξν ηνπ Μαΐνπ. Η ηαθηηθή Γ.. θαη κφλν απηή: 
α) Κξίλεη ηνλ δηνηθεηηθφ απνινγηζκφ ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. θαη εγθξίλεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ, κεηά απφ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
β) Δγθξίλεη ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γ.. 
γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 
γ) Δθιέγεη ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 
δ) Ψεθίδεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο `Έλσζεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε 
ηνπ. 
ε) Απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηεο `Έλσζεο. 
ζη) Πξνθεξχζζεη εθινγέο. 
Σν Γ.. πξνθεξχζζεη ηελ ηαθηηθή Γ.. 15 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο. Η πξνθήξπμε, κε ηηο ππνγξαθέο Πξνέδξνπ θαη 
Γεληθνχ Γξακκαηέα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ, 
δεκνζηεχεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη πξέπεη λα θαζνξίδεη ηφπν, ρξφλν θαη ηα ζέκαηα 
ηεο Η.Γ. Δπίζεο, θάζε κέινο εηδνπνηείηαη κε επηζηνιή ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (E-Mail), γηα ηελ  πξνθήξπμε ηεο Γ.. ε νπνία πξέπεη λα έρεη 
ζηαιεί ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο. 
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Άπθπο 22ο 

 
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαινχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ επείγνληνο ραξαθηήξα ή κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ 1 / 
5 ησλ κειψλ ηεο `Έλσζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε, απηά ηα κέιε λα είλαη 
ηακεηαθψο εληάμεη. 
Αθφκα, ζπγθαιείηαη κε έγγξαθε αίηεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν ζε δέθα (10) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο, λα ζπγθαιέζεη ηελ έθηαθηε Γ.. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γ.. αδξαλεί κεηά πάξνδν 10 εκεξψλ απφ ηελ 
θαηάζεζε ηεο έγγξαθεο αίηεζεο, ε έθηαθηε Γ.. κπνξεί λα ζπγθιεζεί απ’ 
επζείαο απφ ην 1/5 ησλ κειψλ ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 
 

Άπθπο 23ο 

 
Γηεμαγσγή Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 
Οη Γ.. ( ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ) έρνπλ απαξηία κε ην 50%+1 ησλ ηακεηαθψο 
εληάμεη κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 
ε πεξίπησζε κε απαξηίαο, ζπγθαιείηαη λέα Γ.. κεηά απφ  κία εβδνκάδα, 
ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα, νπφηε ρξεηάδεηαη παξνπζία ηνπ 1/3 ησλ 
ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. 
Αλ θαη πάιη δελ ππάξμεη απαξηία, ζπγθαιείηαη ηξίηε Γ.., πάιη κεηά απφ κία 
εβδνκάδα θαη ζηνλ ίδην ηφπν θαη ίδηα ψξα, φπνπ ρξεηάδεηαη κφλν ην 1/4 ησλ 
ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ.   Αλ   θαη   πάιη   δελ ππάξμεη απαξηία, αθνινπζείηαη 
ε ίδηα δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ε Γ.. δηεμάγεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ απαξηία. 
Πξνθεηκέλνπ γηα έθηαθηε Γ.., ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε απαηηείηαη απαξηία ηνπ  
1/4 ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ θαη ε ηξίηε δηεμάγεηαη αλεμάξηεηα απφ απαξηία. 

 

Άπθπο 24ο 

 
Η θαηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε, κπνξεί λα είλαη έθηαθηε ή ηαθηηθή. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη γηα αλαζεψξεζε, ηξνπνπνίεζε ή αλαζχληαμε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ, ζπγρψλεπζε ηνπ ζσκαηείνπ κε άιια ζσκαηεία, ή δηάιπζή ηνπ, 
ηφηε απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 50%+1 ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ, 
ηα νπνία φκσο ζε θακκία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα είλαη  θάησ απφ ην 25% 
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, νη δε απνθάζεηο 
παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ. 

 

 

 

 

Άπθπο 25ο 

 
Με ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εθιέγνληαη απφ ην ζψκα ηξηκειέο 
πξνεδξείν, κε απνθιεηνκέλσλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη Γξακκαηεία (δηκειήο) 
ηεο Γ.. πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ. 
Σν πξνεδξείν ηεο Γ.. παξνπζηάδεη ηελ Η.Γ.(Ηκεξήζηα Γηάηαμε) πνπ έρεη 
πξνηείλεη ην Γ.. Δάλ ππάξρνπλ άιια ζέκαηα, εθηφο Η.Γ. γηα ζπδήηεζε, 
επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ζψκαηνο  αλ  ζα   ζπδεηεζνχλ, νπσζδήπνηε φκσο 
κεηά ηε ιήμε ησλ ζεκάησλ ηεο επίζεκεο Η.Γ. 
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία ( αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ) θαη 
κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 
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Μπζηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
απνινγηζκνχ ηνπ Γ, γηα ηα  δεηήκαηα κνκθήο ζην Γ.. θαη γηα ηα πξνζσπηθά 
δεηήκαηα, φπσο θαη γηα ηελ εθινγή ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 
Ολνκαζηηθή (θαλεξή) ςεθνθνξία γίλεηαη γηα ηδηαηηέξσο ζνβαξά ζέκαηα ηνπ 
ζσκαηείνπ, αλ έηζη απνθαζίδεη ην ζψκα. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ςεθνθνξία δη’ αληηπξνζψπνπ. 
 

Άπθπο 26ο 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Ζ Ένωζη διοικείηαι από (9) εννεαμελέρ Γιοικηηικό ςμβούλιο. Η ζεηεία 
ησλ κειψλ ηνπ είλαη Σξηεηήο (3). Σν Γ.. έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ αξκνδηφηεηα 
γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν ηαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, πάληνηε ζηα 
πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ Γ.. 

 

Άπθπο 27ο 

 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθιέρηεθαλ, ζπλέξρνληαη ζε ζψκα 
κέζα ζε 9 εκέξεο απφ ηελ αλαθήξπμε ηνπο απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, ππφ 
ηελ πξνεδξία ηνπ πιεηνλνςεθήζαληνο ζπκβνχινπ ή ηνλ πξψην ζε ζηαπξνχο 
ηνπ πιεηνλνςεθήζαληνο ζπλδπαζκνχ.  
Με κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. εθιέγνληαη ν πξφεδξνο, ν Α 
αληηπξφεδξνο, ν Β αληηπξφεδξνο ν γεληθφο γξακκαηέαο ν ηακίαο θαη ν εηδηθφο 
γξακκαηέαο. 
Γηα ηελ αλάδεημε, ζην πξνεδξείν απαηηείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. ε 
πεξίπησζε λέαο ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
 

Άπθπο 28ο 

 
Μέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ην απεξρφκελν Γ.. παξαδίδεη ζην λέν πξνεδξείν ηα θιεηδηά, ηηο 
ζθξαγίδεο, ην αξρείν θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ, κε πξσηφθνιιν 
παξαιαβήο. 
Η άξλεζε ηνπ παιαηνχ Γ.. λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή, έρεη ζαλ 
ζπλέπεηα ηελ παξαπνκπή ησλ κειψλ ηνπ ζην Π.. κε ην εξψηεκα ηεο άκεζεο 
δηαγξαθήο. 
 

 

 

Άπθπο 29ο 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα, ζε ηφπν θαη 
ρξφλν πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ θαη αλαθνηλψλνληαη ζηα 
κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. Απφ 20 Ινπιίνπ έσο θαη 5 επηεκβξίνπ δελ νξίδεηαη Γ.. 
εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, ήηνη εάλ έρνπλ αλαθχςεη ζνβαξνί ιφγνη . 
`Έθηαθηα κπνξεί ην Γ.. λα ζπγθιεζεί απφ ηνλ πξφεδξν ή κεηά απφ έγγξαθε 
αίηεζε ηνπιάρηζηνλ 3 κειψλ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή ακέιεηαο ηνπ πξνέδξνπ 
Γ.. κπνξεί λα ζπγθιεζεί θαηεπζείαλ απφ ηνλ αληηπξφεδξν ή απφ 4 κέιε. Καη 
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηείηαη θνηλνπνίεζε θαη απνζηνιή E-Mails 
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(Ηιεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ εγγξάθσλ) , ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ θαη κε 
αλαθνξά ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
 

Άπθπο 30ό 

 
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. απαηηείηαη απαξηία άλσ ηνπ κηζνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κειψλ, δει. ηνπιάρηζηνλ Πέληε (5). 
Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ζε 2 εκέξεο ( κε ηελ 
ίδηα απαξηία). Ο Πξφεδξνο κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα θαηαξηίδνπλ ηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε θαη ηελ αλαθνηλψλνπλ ζηα κέιε κε  E-Mails, πξνθεηκέλνπ γηα ηαθηηθέο 
ζπλεδξηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα έθηαθηεο 
ζπλεδξηάζεηο, 24 ψξεο πξηλ. Κάζε κέινο ηνπ Γ.. κπνξεί λα πξνηείλεη ζέκαηα 
γηα ζπδήηεζε. Σα εθηφο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ζέκαηα, πνπ πξνηείλνληαη κεηά 
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ζπδεηνχληαη ζην ηέινο. 
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη εμ 
απνζηάζεσο,φπεξ κεζεξκελεπφκελνλ εζηί φηη ε θπζηθή παξνπζία θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπνκέλσο, νη 
απνθάζεηο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη θαη κε ηειεδηάζθεςε.  
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη αλνηρηέο, εθηφο αλ ππάξμεη αληίζεηε απφθαζε 
ηνπ Γ.. κεηά απφ πξφηαζε 2 ηνπιάρηζηνλ κειψλ. Καηφπηλ απνθάζεσο ηνπ 
Γ.., δηθαίσκα ιφγνπ κπνξεί λα δνζεί ζηα κέιε ησλ επηηξνπψλ θαη ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ ζσκαηείνπ παξαβξίζθεηαη. 
Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ -θπζηθά ή 
δηαδηθηπαθά- κειψλ, εθηφο αλ ν λφκνο ή ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 
 

Άπθπο 31ο 

 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ππεχζπλα γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν, ην 
θαηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, 
θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Μέινο ηνπ Γ.. 
πνπ δηαθσλεί κε απφθαζε πνπ πάξζεθε, είλαη ππνρξεσκέλν λα ηελ ζεβαζηεί, 
φζνλ αθνξά ηα πξαθηηθά ηνπ θαζήθνληα ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ απφθαζε, 
κπνξεί φκσο λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ απνπνηνχκελνο ηεο αλάινγεο 
επζχλεο. 
 

`Άπθπο 32ο 

 
Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Βξαβείσλ είλαη ηηκεηηθή, 
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή αληηκηζζίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 
ζην ζσκαηείν, θαζψο θαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο κε απηφ. 
ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμ. Δπηηξνπήο, θαηαβάιινληαη έμνδα επί απνδείμεη, 
έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ. Δηδηθά ζηνλ Πξφεδξν, ηνπο Αληηπξφεδξνπο  ηνλ 
Γελ. Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία είλαη δπλαηή χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., ε 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο, εκεξαξγηψλ, θαη εμφδσλ παξάζηαζεο, ησλ νπνίσλ ην 
χςνο θαζνξίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε ρξφλνπ. 
Σα κέιε ηνπ Γ.. απαγνξεχεηαη λα είλαη κεηαμχ ηνπο ζπγγελείο πξψηνπ 
βαζκνχ. 
Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζίαζε αδηθαηνιφγεηα απφ ηέζζεξηο  (4)  ζπλερείο  
ηαθηηθέο   ζπλεδξηάζεηο   ηνπ  πκβνπιίνπ ή απφ δεθαπέληε ( 15 ) ηαθηηθέο 
ζπλεδξηάζεηο ζπλνιηθά θαηά ηε ζεηεία ηνπ Γ.., ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί. 
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Μέινο ηνπ Γ.. κπνξεί λα ππνβάιιεη παξαίηεζε θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ 
πξψην αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ ή απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα. 
ηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο αλεμάξηεηνπ ή εμάληιεζεο ησλ 
αλαπιεξσκαηηθψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ε ζέζε παξακέλεη θελή. Σν Γ.. 
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε ην 1 / 3 ησλ ζέζεψλ ηνπ θελφ. ε πεξίπησζε πνπ 
νη θελέο ζέζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο ηνπ 1 / 3 ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (3) 
πξνθεξχζζνληαη αξραηξεζίεο γηα εθινγή λένπ Γ.. 
Πξν ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ, ην Γ.. κπνξεί  λα παπζεί κε απφθαζε 
ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γ.. πνπ παίξλεηαη κε πιεηνςεθία 2 / 3  ησλ παξφλησλ, 
κεηά απφ πξφηαζε κνκθήο πνπ ππνγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1 / 5 ησλ 
κειψλ. Δηδηθά ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, απαηηείηαη απαξηία 50%+1 ησλ 
ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ. 
Μέινο ηνπ Γ.. κπνξεί λα θαζαηξεζεί, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.., κφλν, θαη 
κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, γηα παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
Σελ πξφηαζε κνκθήο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ θαζαίξεζε, κπνξεί λα ηελ θάλεη ην 
1 / 10 ησλ κειψλ ηεο Δλψζεσο. 

 

Άπθπο 33ο 

 

Ο Ππόεδπορ δηεπζχλεη ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ   Γηνηθεηηθνχ    
πκβνπιίνπ. Μαδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαηαξηίδνπλ ηελ Η.Γ. ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ, ππνγξάθνπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ ζσκαηείνπ θαη είλαη 
ππεχζπλνη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο θαζψο θαη απέλαληη ηξίησλ. 
Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή φηαλ θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν  

Α Ανηιππόεδπορ ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Δάλ απηφο 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν Β Ανηιππόεδπορ Δάλ απηφο 
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ 

εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Ο  Α Ανηιππόεδπορ είλαη επίζεο ππεχζπλνο 

γηα ηηο δεκφζηεο θαη δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο. Ο Β Ανηιππόεδπορ είλαη 
αξηζηίλδελ κέινο ηεο επηηξνπήο Βξαβείσλ. 
 

`Άπθπο 34ο 

 

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ είλαη επηθεθαιήο φινπ ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ 
ηνπ ζσκαηείνπ θαη δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη 
καδί κε ηνλ Πξφεδξν, θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηεο Δλψζεσο θαη ηεξεί ην βηβιίν 
κεηξψνπ κειψλ, ηα βηβιία πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Γελ .πλειεχζεσλ 
θαζψο θαη ην βηβιίν πξσηνθφιινπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην αξρείν ηεο 
Δλψζεσο θαη απφ θνηλνχ κε ηνλ Α Αληηπξφεδξν εηζεγνχληαη κέηξα γηα ηελ 
ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ. Δπίζεο απφ θνηλνχ κε ηνλ Β Αληηπξφεδξν, 
επηκεινχληαη ησλ ζεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη εηζεγνχληαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε 
θαη ιεηηνπξγία ηεο πξνο ην Γ. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνλ αλαπιεξψλεη ν 

Διδικόρ Γπαμμαηέαρ. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο βνεζά ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
ζηελ καγλεηνθψλεζε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  
 

 

`Άπθπο 35ο   

 

 

Ο Σαμίαρ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηνπ ζσκαηείνπ. 
Φξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, 
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ηελ  πιεξσκή ησλ εμφδσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη 
είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηα ρξήκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη. 
Η είζπξαμε ησλ εζφδσλ γίλεηαη κε γξακκάηηα, ηα νπνία ππνγξάθνπλ ν Σακίαο 
καδί κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ε πιεξσκή εμφδσλ, κε 
εληάικαηα ή κε επηηαγέο, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., 
ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γ.Γ. θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Σακία. 
Ο Σακίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ηα ρξήκαηα, ηα νπνία εηζπξάηηεη ζε 
αλαγλσξηζκέλε Διιεληθή Σξάπεδα, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. Απφ ηα 
ρξήκαηα απηά θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ κέρξη 1.900€ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ηαθηηθψλ εμφδσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 
Η αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Σξάπεδα, γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. Γηα ηελ αλάιεςε κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ηηο 
3.000€, πξέπεη λα ππάξρεη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
Δπίζεο ν Σακίαο κε ηνλ Α Αληηπξφεδξν ηεξνχλ ην βηβιίν πεξηνπζίαο ηεο 
Έλσζεο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιηζε θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 
εηζεγνχκελνη πξνο έγθξηζε δηάθνξα κέηξα ζην Γ.. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σακίαο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν 

Διδικόρ γπαμμαηέαρ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σακίαο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη 
παξαπάλσ απφ ηξεηο  ζπλερείο κήλεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ 
Σακίαο θαη ην Γ.. εθιέγεη λένλ. 
 

`Άπθπο 36ο 

 

ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Ζ Δξελεγκηική Δπιηποπή απνηειείηαη απφ ΠΔΝΣΔ (5) ηαθηηθά θαη ηξία (3) 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε -ηαθηηθά κέιε ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί ηξηεηία  
θαη έρεη ζαλ απνζηνιή ηνλ νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ ζσκαηείνπ, 
απφ ηελ άπνςε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαη επνπηεχεη γηα ηελ 
ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
Γηα λα εθπιεξψζεη ηα παξαπάλσ θαζήθνληά ηεο, ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή έρεη 
δηθαίσκα λα βιέπεη θαη λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε φια ηα βηβιία πνπ ηεξεί ην 
ζσκαηείν θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εθζέζεηο, ηφζν πξνο ην Γ.., φζν θαη πξνο ηε 
Γ.. ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψζεη ζνβαξή αλσκαιία, έρεη ην δηθαίσκα λα 
δεηήζεη απφ ην Γ.. ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γ.. 
Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε Γ.. κέζα ζε είθνζη ( 20 ) εκέξεο 
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην εηθνζαήκεξν 
απηφ πεξάζεη ρσξίο λα ζπγθιεζεί ε Γ.. ηφηε ηε ζπγθαιεί ε Δμειεγθηηθή 
Δπηηξνπή. 
 

`Άπθπο 37ο 
                            

ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ, γίλνληαη απφ 
πεληακειή ( 5) Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, πνπ κπνξεί λα πξνεδξεχεηαη απφ 
δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν, εθφζνλ ν λφκνο νξίδεη. 
Η εθινγή ησλ πέληε ηαθηηθψλ θαη ηξηψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κειψλ. 
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`Άπθπο 38ο 

 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Σο Πειθαπσικό ςμβούλιο ηεο ΠΔΦΦΔΔ απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηαθηηθά 
κέιε, πνπ εθιέγνληαη καδί κε ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά. 
Σα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ζα πξέπεη 
λα είλαη ηαθηηθά κέιε ηεο ΠΔΦΦΔΔ ηνπιάρηζηνλ επί πεληαεηία.  
 

Άπθπο 39ο 
 
Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα, φηαλ παξαβξίζθνληαη ηα ηξία (3) 

ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ θαη εθδηθάδεη θάζε παξάπησκα κέινπο ηεο ΠΔΦΦΔΔ, 
χζηεξα απφ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζε απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
Κξίλεη θαηά ζπλείδεζε ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ 
νπνηνδήπνηε ηχπν θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη κε ηελ απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ κειψλ, πνπ θάζε θνξά παξαβξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε. ε 
πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαη κφλν γηα θαλεξή ςεθνθνξία, ππεξηζρχεη ε άπνςε 
ππέξ, ηεο νπνίαο ςήθηζε ν Πξφεδξνο. 
 

`Άπθπο 40ο 

 
Οη απνθάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ εθηεινχληαη ακέζσο. Ο 
ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία 
απνθαζίδεη ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκφ. 
Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα αζθήζεη 
πξνζθπγή ζηε Γ.. νπνηνδήπνηε κέινο. Η πξνζθπγή ζηε Γ.. αλαζηέιιεη ηελ 
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. 
Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην επηβάιιεη ηηο εμήο πνηλέο: 
α) Απιή επίπιεμε. 
β) Δπίπιεμε πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. 
γ) Πξφζηηκν κέρξη € 3.000 
δ) Πξνζσξηλή δηαγξαθή απφ ην ζσκαηείν κέρξη έλα ρξφλν. 
ε) Οξηζηηθή δηαγξαθή ( βι. θαη άξζξν 16ν ). 
Η πνηλή είλαη αλάινγε πξνο ηε βαξχηεηα ηνπ Πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 
 

 Άπθπο 41ο 

 Δπιηποπή ΔΣΖΗΧΝ  ΒΡΑΒΔΗΧΝ ΦΧΣΟΡΔΠΟΡΣΑΕ και Γημοζιογπαθικών    

Βπαβείων   
Η Δπηηξνπή Φσηνγξαθηθψλ  θαη Γεκνζηνγξαθηθψλ Βξαβείσλ  απνηειείηαη απφ 

6 ηαθηηθά κέιε Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ,   ηνλ Β’  Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ, 1 

πάξεδξν (ζπληαμηνχρν) κέινο ηεο Π.Δ.Φ.Φ.Δ.Δ. θαη 3 Δπηθαλή κέιε, Έιιελεο 
ε Ξέλνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηέρλε γεληθφηεξα ,ηελ θσηνγξαθία, ηελ 
Φψην-εηδεζενγξαθία ε ηελ δεκνζηνγξαθία. 
 
 

Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Δ` 

 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΦΖΦΟΦΟΡΗΔ 
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`Άπθπο 42ο 

 

Η θηηεία ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ είλαη ηπιεηήρ (3)θαη ιήγεη κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγήο   ησλ   λέσλ   νξγάλσλ. `Όια ηα ζπιινγηθά 
φξγαλα εθιέγνληαη ηαπηφρξνλα θαη ε ζεηεία ηνπο δηαξθεί ην απηφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
ε πεξίπησζε αλαπιεξσκαηηθήο εθινγήο, ε ζεηεία ησλ λέσλ κειψλ πνπ 
εμειέγεζαλ δηαξθεί γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα, κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί ε 
δηεηία. ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηνχ 
ζπκπιεξψζεη ην κηζφ ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ, εθιέγεηαη ην λέν Γ.. γηα ην 
ππφινηπν δηάζηεκα θαη δελ γίλεηαη εθινγή γηα ηα ππφινηπα ζπιινγηθά φξγαλα, 
πνπ δηαηεξνχληαη ζηε ζέζε ηνπο, κέρξη λα ιήμεη ε ζεηεία ηνπο. 
ε πεξίπησζε πνπ ην Γ.. παξαηηεζεί ή παπηεί κεηά ην πέξαζκα ηνπ κηζνχ ηεο 
ζεηείαο ηνπ, εθιέγεηαη λέν, καδί κε ηα άιια φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ, Γ.. γηα 
δηεηή ζεηεία. 
Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ, αξρίδεη απφ ηελ αλαθήξπμή 
ηνπο σο επηηπρφλησλ απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε 
εκεξνκελία ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο. Μέρξη φκσο λα εθιεγνχλ ή δηνξηζζνχλ λέα 
ζσκαηεηαθά φξγαλα, ηα παιαηά εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, 
φρη φκσο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο, απφ ηελ εκέξα 
πνπ έιεμε θαλνληθά ε ζεηεία ηνπο ή παξαηηήζεθαλ. 
 

`Άπθπο 43ο 

 

Η    Δθοπεςηική   Δπιηποπή,   ηξεηο   εκέξεο   πξηλ  απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 
Δθινγν -απνινγηζηηθήο πλέιεπζεο θαη ησλ εθινγψλ, αλαθνηλψλεη ηνλ εθινγηθφ   
θαηάινγν,  πνπ πεξηιακβάλεη ηα κέρξη θαη ηεο πξνεγνχκελεο ηαθηνπνηεκέλα 
ηακεηαθά κέιε. 
Η Δ.Δ. κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε επαξθψλ ςεθνδειηίσλ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 
ηεο θάιπεο θαη γηα θάζε ζρεηηθφ κε ηηο αξραηξεζίεο. 
Η Δ.Δ. ππνρξενχηαη λα ζηείιεη εγθαίξσο ςεθνδέιηηα ζηα εθηφο Αζελψλ θαη 
άλσ ησλ 100ρικ δηακέλνληα κέιε, ηα νπνία κέρξη ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ 
κπνξνχλ λα ζηείινπλ είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε κε ηαρπδξνκηθή 
ππεξεζία επί απνδείμεη (courier), ηα ςεθνδέιηηα, κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη 
ηελ κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 
Η Δ.Δ. δχν νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο Δθινγν-
απνινγηζηηθήο πλέιεπζεο θαη ησλ εθινγψλ, αλαθνηλψλεη επίζεκα ηνπο 
θαηαιφγνπο ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο 
κέρξη θαη ηεο πξνεγνχκελεο ή, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθινγέο γίλνληαη ηελ ίδηα 
εκέξα, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γ. Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηα ηακεηαθά 
εληάμεη κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ εμαηξνχκελα. Σελ εκέξα 
ηεο ςεθνθνξίαο, πνπ είλαη κπζηηθή, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηελ 
θάιπε, ειέγρεη αλ είλαη θελή, ηελ ζθξαγίδεη θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξφο ηεο 
θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ζηηο 8 πκ. Η εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ 
θαζνξίδεηαη απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κπνξεί λα είλαη ηελ ίδηα 
κέξα ηεο Γ...  
 

`Άπθπο 44ο 

 
Δθινγηθφ ζχζηεκα: 
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ηηο αξραηξεζίεο θαηέξρνληαη ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ ή θαη κεκνλσκέλνη 
ππνςήθηνη. Σν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ε απιή αλαινγηθή. Κάζε 
ζπλδπαζκφο έρεη εληαίν ςεθνδέιηην γηα φια ηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ. 
Κάζε ςεθνθφξνο έρεη δηθαίσκα λα βάιεη ηφζνπο ζηαπξνχο φζα θαη ηα κέιε ηνπ 
νξγάλνπ γηα ην νπνίν ςεθίδεη. Ψεθνδέιηην κε πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο 
πξνζκεηξάηαη απιψο ζηνλ ζπλδπαζκφ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκθσλεζεί ην ςεθνδέιηην λα είλαη θνηλφ, ηφηε θάζε 
ςεθνθφξνο κπνξεί λα βάιεη κέρξη 4 ζηαπξνχο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 
κέρξη 2 γηα ηα άιια φξγαλα. Ψεθνδέιηηα κε πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο, 
ζεσξνχληαη άθπξα. 
 

 

 

`Άπθπο 45ο 

 
Μπνξνχλ λα παξαβξίζθνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ θαη νη ππνςήθηνη ή 
γξαπηά νξηζκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο, ε 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηελεξγεί ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη αλαθνηλψλεη ηα 
απνηειέζκαηα. Η δηαινγή γίλεηαη κπξνζηά ζε φζνπο ζέινπλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ςεθνθνξίαο. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ακέζσο θαη αλαθνηλψλεη 
ηελ απφθαζε. ηελ αξρή γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ ηνπ θάζε 
ζπλδπαζκνχ θαη βγαίλεη ν αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ παίξλεη θαζέλαο ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αθνινπζεί ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ πήξε ν θάζε 
ππνςήθηνο. Σέινο, γίλεηαη ε αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρηεθαλ. 
 

 

Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Σ` 

 

ΓΗΑΛΤΖ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

 

Άπθπο 46ο 

 
Σν ζσκαηείν δηαιχεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. ε 
πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ε πεξηνπζία θαη ην αξρείν ηνπ δηαηίζεληαη 
ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο, εθηφο αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε 
Γεληθή πλέιεπζε. 

Δάλ κέζα ζε πέληε ( 5 ) έηε απφ ηελ δηάιπζή ηεο ε ΠΔΦΦΔΔ δελ αλαζπζηαζεί, 
ηφηε ην αξρείν ηεο πεξηέξρεηαη νξηζηηθά ζην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μ.Μ.Δ. 

 

Άπθπο 47ο 

 
Απνθξαζζείζεο ηεο δηαιχζεσο, ην σκαηείν ηειεί απηνδίθαηα ππφ εθθαζάξηζε, 
ινγίδεηαη δε πθηζηάκελν, κέρξη πέξαηνο ηεο εθθαζαξίζεσο γηα ηηο αλάγθεο 
απηήο. 

 

Άπθπο 48ο 

 
Η εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ θαη 
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ηεο 
θιεξνλνκίαο, εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα. 
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ε πεξίπησζε έιιεηςεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ, γηα 
ηελ δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο, δηνξίδεηαη Δθθαζαξηζηήο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη, 
απφ ην αξκφδην, απφ ηνλ ηφπν ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ Μνλνκειέο 
Πξσηνδηθείν Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 740 θαη 786 ηνπ 
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 
Ο ρξφλνο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 
ηνπ έηνπο. 
Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ είλαη δπλαηή επί ηξίκελν κφλν, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ. 
Ο Δθθαζαξηζηήο, είηε είλαη απηφο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, είηε ν 
δηνξηζκέλνο απφ αλψηεξν Γηθαζηήξην, είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, κεηά ην 
πέξαο ηνπ έξγνπ ηνπ, ππνβάιιεη ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή έθζεζε πεξί ησλ 
ελεξγεηψλ ηνπ, πξνο εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ. 

 

Άπθπο 49ο 

 
Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ, ξπζκίδεηαη κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
σκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ εηζαγσγηθνχ 
απηνχ Νφκνπ, ηνπ Νφκνπ πεξί σκαηείσλ θαη ελ γέλεη ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ ηπρφλ 
ζπληαζζνκέλνπ  Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ σκαηείνπ. 
Σν Καηαζηαηηθφ απηφ απνηειείηαη απφ 49 άξζξα, ςεθίζηεθε ζην ζχλνιφ ηνπ 
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη αθνχ εγθξηζεί απφ ην Πξσηνδηθείν 
Αζελψλ, ζα ξπζκίδεη ζην κέιινλ ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηνπ ζσκαηείνπ. 
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