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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.ΚΥ.Τ.) 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ¨ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ¨ με έδρα την 

Αθήνα. 

(Στο εξής, χάριν συντομίας, θα αναφέρεται ως Ε.ΚΥ.Τ.) 
 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ της Ε.ΚΥ.Τ. είναι: 
 

2.1.1. Η προστασία, η εξασφάλιση και η περιφρούρηση των δικαιωμάτων των 

ιδιοκτητών, εκδοτών, δημοσιογράφων και συντακτών μελών της, που ασχολούνται με 

την έκδοση Κυκλαδικής εφημερίδας ή περιοδικού, καθώς και με τη λειτουργία 

ραδιοτηλεοπτικών ή ψηφιακών μέσων, για την ανεμπόδιστη άσκηση του έργου τους, 

ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίες ή μη. 
 

2.1.2 Η σύσφιγξη των συναδελφικών δεσμών των μελών της, η ανάπτυξη 

αμοιβαίας συνεργασίας, η σωστή διεκπεραίωση της εργασίας τους και η 

εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών απασχόλησης των μελών της. 

2.1.3 Η προάσπιση της ελευθεροτυπίας από κάθε επιβουλή, από όπου και αν 

προέρχεται αυτή, η διατήρηση της αυτονομίας του Τύπου και της 

ανεξαρτησίας του από κάθε παρέμβαση και επιρροή. 

2.1.4 Η συμβολή στην αποκέντρωση, στην τοπική ανάπτυξη, στη διάσωση και 

προβολή του παραδοσιακού μας πλούτου, στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των 

Κυκλάδων και στην ενίσχυση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. 

2.1.5 Η προβολή του λαϊκού πολιτισμού και των παραδόσεων των Κυκλάδων και η 

προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

2.1.6 Κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εποικοδομητική λειτουργία της . 
 
 

2.2 ΜΕΣΑ 
 

Η Ε.ΚΥ.Τ. πραγματοποιεί τους σκοπούς της ενδεικτικώς με δημοσιεύματα, 

εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, παρεμβάσεις, διεκδικήσεις, συναντήσεις 

Κυκλαδικού Τύπου για τη μελέτη και προβολή των προβλημάτων του, καθώς και των 

προβλημάτων των νησιών των Κυκλάδων με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η Ε.ΚΥ.Τ. δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, να ενταχθεί 
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σε ανώτερες ομοειδείς οργανώσεις και σε αντίστοιχες διεθνείς Ενώσεις ή 

Ομοσπονδίες. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 

4. 1 ΜΕΛΗ 

Μέλη της Ε.ΚΥ.Τ., ύστερα από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνονται 

μόνο φυσικά πρόσωπα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι 

Έλληνες πολίτες και ασχολούνται επαγγελματικά ή μη ως δημοσιογράφοι ή 

τακτικοί συντάκτες εφημερίδων ή περιοδικών ή ηλεκτρονικών ή 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης Κυκλαδικού περιεχομένου, με τα 

παρακάτω κριτήρια: 
 

4.1.1 Κριτήρια εγγραφής μελών, που προτείνονται από έντυπα, αποτελούν το 

είδος του εντύπου, ο αριθμός των αντιτύπων και η συχνότητα 

κυκλοφορίας, με τους εξής όρους: 

 

4.1.1.1 Η εφημερίδα ή το περιοδικό να κυκλοφορείται σε τριακόσια 300 

τουλάχιστον αντίτυπα ανά έκδοση. 

4.1.1.2 Να κυκλοφορείται το λιγότερο στο ήμισυ του αναγραφομένου αριθμού 

εκδόσεών του ετησίως, όπως δηλώνεται στην ταυτότητά του και να 

πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο εκδόσεις ετησίως. 

4.1.1.3 Να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια κυκλοφορίας. 

4.1.1.4 Η πρόταση εγγραφής μέλους γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον εκδότη 

του εντύπου, που συνυπογράφει τη σχετική αίτηση και σε 

περιπτώσεις σωματειακών εκδόσεων από το Δ.Σ. του οικείου 

Σωματείου. 

4.1.1.5 Το προτεινόμενο μέλος να ασχολείται ουσιαστικά και συστηματικά με 

τη δημοσιογραφία, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που έχει τη 

δυνατότητα το έντυπο να εκπροσωπείται στην Ε.ΚΥ.Τ. 

4.1.1.6 Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. Το κριτήριο αυτό δεν αφορά 

τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη. 

 

4.1.2 Κριτήρια εγγραφής μελών που δεν προτείνονται από έντυπα είναι: 
 

4.1.2.1 Να ασχολούνται συστηματικά τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια σε 

Κυκλαδικά ή έχοντα σχέση με τις Κυκλάδες έντυπα και να 

συνυποβάλλουν δικαιολογητικά της δημοσιογραφικής τους 

δραστηριότητας. 

4.1.2.2 Να εξέδιδαν ή συμμετείχαν στην έκδοση Κυκλαδικών εντύπων επί μία 

δεκαετία τουλάχιστον. 

4.1.2.3 Να προτείνονται από 3 μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. 
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4.1.3 Κριτήρια εγγραφής μελών που δημοσιογραφούν σε ηλεκτρονικά και 

διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης : 

4.1.3.1 Να έχουν ασχοληθεί συστηματικά τα δύο τελευταία χρόνια ως 

δημοσιογράφοι σε Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς σταθμούς ή διαδικτυακά 

μέσα ενημέρωσης των Κυκλάδων ή που έχουν σχέση με τις Κυκλάδες, 

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4.1.3.2 Να προτείνονται από τρία μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. 
 

4.1.4 Προϋποθέσεις εγγραφής μελών είναι: 
 

4.1.4.1 Για τις περιπτώσεις 4.1.1 βεβαίωση από τον ιδιοκτήτη ή τον εκδότη του 

μέσου για την ουσιαστική και συστηματική άσκηση του δημοσιογραφικού 

λειτουργήματος και για το χρόνο αυτής. Για τις περιπτώσεις 4.1.2 και 4.1.3 η 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική 

δραστηριότητα του υποψηφίου μέλους. 
 

4.1.4.2. Ο αιτών την εγγραφή του ή προτεινόμενος για εγγραφή δεν πρέπει 
να έχει παραβιάσει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας ή 
να 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. 

 

4.1.5. Ως άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος ορίζεται η συλλογή, 

επεξεργασία και επιμέλεια δημοσίευσης της δημοσιογραφικής ύλης και όχι οι 

περιστασιακές και αποσπασματικές ανταποκρίσεις. 
 

4.1.6 Τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. υποχρεούνται να μεριμνούν για την αποστολή στα 

γραφεία της Ε.ΚΥ.Τ. ενός τουλάχιστον αντιτύπου κάθε έκδοσης του εντύπου που 

εκπροσωπούν ή δημοσιογραφούν. 
 

4.1.7 Αν η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική της εγγραφής μέλους, αυτή πρέπει 

να είναι δικαιολογημένη. Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης του Δ.Σ. 

επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου, που εξετάζεται 

υποχρεωτικά στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

4.1.8 Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ε.ΚΥ.Τ. 
 

4.2 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
 

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., εγκρίνει και αποφασίζει την 

ανακήρυξη επίτιμων μελών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

5.1 Τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. υποχρεούνται: 
 

5.1.1 Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού. 
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5.1.2 Να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να 

συμμορφώνονται στις αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
 

5.1.3 Να προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα της Ε.ΚΥ.Τ. και την 

υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων της. 
 

5.1.4 Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη και να 

δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος, ανάλογο με το λειτούργημα που 

ασκούν. 
 

5.1.5 Να υπερασπίζουν σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μην 

συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή 

μέτρου, που περιορίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του τύπου. 
 

5.1.6 Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους, εκτός αν συναινεί 

ο πληροφοριοδότης. 
 

5.2. Η παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 
6.1 Η Ε.ΚΥ.Τ. αποδέχεται και εφαρμόζει τις θεμελιώδεις αρχές: 

 

1.- Τον Κώδικα Δεοντολογίας που εγκρίθηκε στο 2ο συνέδριο της Διεθνούς 

Ένωσης Δημοσιογράφων στο Μπορντώ της Γαλλίας στις 25 με 28 Απριλίου του 

1954 και επαναβεβαιώθηκε κατά το 18ο Συνέδριο στο Ελσίνκι στις 2- 6 Ιουνίου του 

1986. 
 

2.- Τη Διακήρυξη του Μονάχου-Κείμενο υιοθετημένο στις 24-25/11/1971. 
 

3.- Τον κατωτέρω Κώδικα Δεοντολογίας, όπως ψηφίστηκε ομόφωνα στο 2ο 

Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών) το 1998: 
 

« ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων-

μελών των Ενώσεων Συντακτών έχει στόχο: 
 

Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του δημοσιογράφου στις 

νέες συνθήκες, που διαμορφώνουν ο γιγαντισμός, το ολιγοπώλιο στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, η αυξημένη εμβέλεια και επιρροή των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της 

επικοινωνίας. 
 

Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού ή άλλου 

επηρεασμού με τον αυτό-καθορισμό κανόνων υπεύθυνης επαγγελματικής 

λειτουργίας. 
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Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, την αυτονομία 

και αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου και να θωρακίσει την ελευθεροτυπία επ' αγαθώ 

της δημοκρατίας και της κοινωνίας. 
 

Προς το σκοπό αυτό, οι δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να 

περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές. 
 

Άρθρο 1 
 

Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται 

ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 

εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
 

α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη 

δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας. 
 

β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη 

διαστρέβλωση, την απόκρυψη την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των 

πραγματικών περιστατικών. 
 

γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού 

μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειμένου και την ακριβή 

χρησιμοποίηση φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών απεικονίσεων ή άλλων 

παραστάσεων. 
 

δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές 

πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή 

πεποιθήσεις του. 
 

ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, 

την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει. 
 

στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο 

τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την 

τιμή και την υπόληψη του πολίτη και του ανθρώπου και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει 

την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε 

προνομιακή θέση έναντι του θιγομένου. 
 

Άρθρο 2 
 

Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συνεπάγεται 

δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
 

α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, 

φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και 

κοινωνικής θέσης. 
 

β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της 

ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα 

της πληροφόρησης μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία 

από την ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην 

κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο. 
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γ. Να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλεί τις δικαστικές 

αποφάσεις. 
 

δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων και 

των προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας. 
 

ε. Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, όταν αυτοί 

βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς 

που έχουν εμφανές ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιατερότητά 

τους. 
 

στ. Να μην αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού, τα 

οποία επέζησαν της εγκληματικής πράξης. 
 

ζ. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ευαίσθητο 

τομέα της υγείας, όπου η παραπλανητική πληροφόρηση και η εντυπωσιακή προβολή 

μπορούν να προκαλέσουν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη. 
 

η. Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την 

τεκμηρίωσή τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες, τηλεοπτικές εικόνες) με 

δημοσιογραφικά θεμιτές μεθόδους, γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική του 

ιδιότητα. 
 

θ. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς την πηγή των πληροφοριών που 

εξασφάλισε υπό εχεμύθεια. 
 

ι. Να σέβεται τους κανόνες της εμπιστευτικής πληροφόρησης (off the record) εφ’ 

όσον ανέλαβε αυτή τη δέσμευση. 
 

Άρθρο 3 
 

Η ισηγορία και η πολυφωνία, οξυγόνο της δημοκρατίας, αναιρούνται σε συνθήκες 

κρατικού μονοπωλιακού ελέγχου των Μ.Μ.Ε. και υπονομεύονται με τη συγκέντρωση 

της ιδιοκτησίας τους σε γιγαντιαίες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

την κοινή γνώμη σαν καταναλωτή και προσπαθούν να χειραγωγήσουν το φρόνημα, 

τις συνήθειες και την εν γένει συμπεριφορά της. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται 

και οφείλει: 
 

α. Να υπερασπίζεται σθεναρά το δημοκρατικό πολίτευμα, που διασφαλίζει την 

ελευθεροτυπία και την απρόσκοπτη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. 
 

β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού αυταρχισμού και τις 

αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών των Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα των ολιγοπωλίων. 
 

γ. Να υπερασπίζεται τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο του και 

να αρνείται την εκτέλεση έργου, που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 
 

δ. Να μη δέχεται τη σύνταξη είδησης, σχολίου ή άρθρου και την παραγωγή 

εκπομπής κατά τις υποδείξεις των προϊσταμένων ή του εργοδότη του, αν το 

περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να καταγγέλλει τις εν 

αγνοία του παραποιήσεις του δημοσιογραφικού του προϊόντος. 
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Άρθρο 4 
 

Η υπερπροσφορά εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας επιτείνει τις 

προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων εκμετάλλευσης, όπως είναι: η άμισθη ή 

η συμβολικώς αμειβόμενη εργασία, η καταστρατήγηση συμβατικών υποχρεώσεων 

και κανόνων δεοντολογίας κλπ.. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
 

α. Να στηρίζει και να ενισχύει τις δραστηριότητες της συνδικαλιστικής του 

οργάνωσης, που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων αμοιβής και απασχόλησης 

στα Μ.Μ.Ε.. 
 

β. Να αποκρούει στο χώρο εργασίας του κάθε απόπειρα περιστολής των 

εργασιακών δικαιωμάτων του ή παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας. 
 

γ. Να μην ασκεί και να μη δέχεται οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, που σχετίζονται 

με το φύλο ή την επαγγελματική ηλικία των συναδέλφων του. 

 
 
 

Άρθρο 5 
 

Η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αξιοπιστίας, 

του κύρους και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του δημοσιογράφου, ο οποίος 

οφείλει: 
 

α. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αμοιβή για δημοσιογραφική εργασία από 

απόρρητα κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. 
 

β. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αργομισθία ή επ' αμοιβή θέση συναφή με την 

ειδικότητά του σε γραφεία τύπου, δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που 

θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική αυτονομία και ανεξαρτησία του. 
 

γ. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται τη διαφημιστική χρήση του ονόματος, της 

φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς. 
 

δ. Να μη μεταδίδει και να μην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές πληροφορίες που 

επηρεάζουν την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών και την αγορά. 
 

ε. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε χρήμα και είδος, 

που θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά του και επηρεάζουν την ανεξαρτησία 

και την αμεροληψία του. 
 

Άρθρο 6 
 

Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός των δημοσιογράφων συμβάλλουν 

θετικά στις συλλογικές επαγγελματικές επιδιώξεις και στην κοινωνική εικόνα του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος οφείλει: 
 

α. Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να μην εκτοξεύει εναντίον 

τους ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγει τις προσωπικές αντεγκλήσεις, δημόσια 

και στους χώρους εργασίας. 
 

β. Να θεωρεί σοβαρότατη αντιεπαγγελματική πράξη κάθε λογοκλοπή. 
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γ. Να μην οικειοποιείται την εργασία συναδέλφων του. Να αναφέρει πάντοτε το 

όνομα του συντάκτη, του οποίου χρησιμοποιεί κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων. 
 

δ. Να μνημονεύει την πηγή των πληροφοριών, που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή 

μεταδοθεί. 
 

Άρθρο 7 
 

Ο γιγαντισμός των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας αύξησαν 

σημαντικά τον παιδευτικό και πολιτισμικό ρόλο του ηλεκτρονικού και του γραπτού 

Τύπου. Με τις πρόσθετες ευθύνες του στις νέες συνθήκες, ο δημοσιογράφος οφείλει: 
 

α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου, αποφεύγοντας 

γραμματικές, συντακτικές και λεκτικές κακοποιήσεις. 
 

β. Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική βαρβαρότητα, 

τηρώντας, ακόμη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία, τους κανόνες της 

επαγγελματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης. 
 

γ. Να προστατεύει την ελληνική γλώσσα από την κατάχρηση ξένων λέξεων και όρων. 
 

δ. Να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της εθνικής μας παράδοσης και τη 

διασφάλιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 
 

Άρθρο 8 
 

Οι υποχρεώσεις των δημοσιογράφων που απορρέουν από αυτόν τον Κώδικα, δεν 

συνιστούν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης». 

 
 
 

6. 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει την πενταμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, που 

επιλαμβάνεται των διατάξεων του άρθρου 6 και εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικώς. Η 

θητεία της Επιτροπής Δεοντολογίας ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 
Στα μέλη που ενεργούν παράνομα ή αντικαταστατικά προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

και των Γ.Σ. ή προς το σκοπό και τις επιδιώξεις της Ε.ΚΥ.Τ. ή παραβαίνουν τις 

διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας περί Σωματείων με υπαίτια πράξη ή 

παράλειψή τους, καθώς και αποδεδειγμένη εκδήλωση αντισυνδικαλιστικής ή 

αντισυναδελφικής δράσης και συμπεριφοράς προς άλλο ή άλλα μέλη ή της διοίκησης 
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της Ε.ΚΥ.Τ., επιβάλλονται οι πιο κάτω αιτιολογημένες πειθαρχικές ποινές, ανάλογα 

με τη βαρύτητα της συγκεκριμένης πράξης, κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
 

-     Προφορική ή γραπτή σύσταση. 

-     Προφορική ή γραπτή επίπληξη. 

- Προσωρινή ή οριστική διαγραφή, αφαιρουμένων ανάλογα 

των αποδεικτικών εγγράφων και ευεργετημάτων που έχει 

το μέλος. 
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

8.1 Διαγράφεται από την Ε.ΚΥ.Τ. με απόφαση του Δ.Σ. κάθε μέλος: 
 

8.1.1. Αν κηρυχθεί σε κατάσταση απαγόρευσης ή όταν συντρέχει η 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες 

επιβάλλεται η απώλεια της ιδιότητας του μέλους. 

8.1.2. Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 4, παρ. 4.1.4.2 του παρόντος. 

8.1.3. Αν καθυστερήσει την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του επί τρία 

(3) ολόκληρα έτη. Η ιδιότητα του μέλους στην περίπτωση αυτή 

ανακτάται για το επόμενο χρονικό διάστημα και αμέσως μόλις 

καταβληθούν οι καθυστερούμενες ετήσιες συνδρομές των τριών (3) 

τελευταίων ετών αναπροσαρμοσμένες στο ύψος της συνδρομής του 

έτους καταβολής. 

8.1.4. Αν απολέσει τα προσόντα εγγραφής επί μία διετία. 

8.1.5. Αν απολέσει τα προσόντα εγγραφής, που ορίζει το άρθρο 4, εκτός 

αν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια). 

8.1.6. Διαγράφεται κάθε μέλος, που ανακαλείται από τον ιδιοκτήτη ή 

εκδότη η πρόταση εγγραφής του ως μέλους της Ε.ΚΥ.Τ. ή, στην 

περίπτωση Σωματείου, από το Διοικητικό του Συμβούλιο, όχι όμως 

πριν από την παρέλευση έτους από την αρχική πρόταση εγγραφής. 

 
 

8.2. Για τη διαγραφή του μέλους αποφασίζει σε πρώτο βαθμό το Δ.Σ. 

το οποίο και υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει γραπτώς μέσα σε 

ένα μήνα τη σχετική απόφασή του στον ενδιαφερόμενο. 
 

8.3. Ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση διαφωνίας του με τη σχετική προς 

αυτόν απόφαση της διαγραφής του, δικαιούται να προσφύγει με αίτησή 

του στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. 

Η προσφυγή του ασκείται με κατάθεση στη Γραμματεία της Ε.ΚΥ.Τ. 

μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της χρονολογίας 

επίδοσης της απόφασης του Δ.Σ. 

Εφ΄ όσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, το Δ.Σ. μπορεί 

οποτεδήποτε, είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου είτε και μόνο του, να 

ανακαλέσει την απόφασή του. 
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8.4. Η επανεγγραφή του μέλους που διαγράφηκε από τη δύναμη της 

Ε.ΚΥ.Τ. γίνεται μόλις εκλείψει ο λόγος διαγραφής του και κατά την ίδια 

ακριβώς όπως και η διαγραφή διαδικασία. 
 

8.5. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών ποινών και της διαγραφής πρέπει να 

είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του Δ.Σ. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 
 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.ΚΥ.Τ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

9.1. ΠΟΡΟΙ 
 

9.1.1. Πόροι της Ε.ΚΥ.Τ. είναι: 

9.1.1.1. Η ετήσια συνδρομή των μελών, που ορίζεται από το Δ.Σ. και 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ). 

9.1.1.2. Έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ. 

9.1.1.3. Δωρεές και κληροδοτήματα ή κληρονομίες, που γίνονται αποδεκτές 

από το Δ.Σ., μόνο επ’ ωφελεία απογραφής. 

9.1.1.4. Κάθε άλλο έκτακτο έσοδο από νόμιμη αιτία ή κρατική επιχορήγηση 
 

9.1.2. Μέλος που ορίστηκε σε αντικατάσταση άλλου ανακληθέντος δεν 

υποχρεούται σε καταβολή συνδρομής, εφ’ όσον την είχε καταβάλει ο ανακληθείς.. 
 

9.2.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

9.2.1.Την περιουσία και τους πόρους της Ε.ΚΥ.Τ. διαχειρίζεται το Δ.Σ. 
 

9.2.2.Οι κάθε είδους δαπάνες αποφασίζονται από το Δ.Σ. μέσα στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού, που έχει εγκριθεί. 
 

9.2.3.Ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας των διαχειριστικών πράξεων της 

Διοίκησης γίνεται από Ελεγκτική Επιτροπή. 
 

9.2.4.Πριν από τη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. των μελών κάθε έτους, 

συντάσσεται ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του προηγούμενου 

χρόνου, καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου. 
 

9.2.5.Το διαχειριστικό έτος της Ε.ΚΥ.Τ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει της 31η 

Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 
 

9.2.6.Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση, που έχει τις υπογραφές των 

μελών της και την υποβάλει στη Γ.Σ. 
 

9.2.7.Ο απολογισμός, ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός εγκρίνονται από το 

Δ.Σ. και τη Γ.Σ., οπότε απαλλάσσεται ο ταμίας και το Δ.Σ. από τις οικονομικές 

ευθύνες. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
 

ΒΙΒΛΙΑ 
 

10.1. Η Ε.ΚΥ.Τ. διατηρεί τα εξής βιβλία: 
 

10.1.1. Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται: αύξων αριθμός μέλους, 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, έντυπο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό 

μέσο που ανήκει το μέλος και ημερομηνία εγγραφής. 
 

10.1.2. Μητρώο των εντύπων και ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών μέσων, 

στο οποίο αναγράφονται: τίτλος, έδρα, διεύθυνση, ιδιοκτήτης, εκδότης, 

αριθμός εκτυπωμένων αντιτύπων, περιεχόμενο και ό,τι άλλο αποφασίσει 

το Δ.Σ. 

Τα δύο Μητρώα θα συσχετίζονται και θα αντιπαραβάλλονται μεταξύ τους. 
 

10.1.3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ., που υπογράφονται 

από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και τους δύο Γραμματείς. 
 

10.1.4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., που υπογράφεται από τα 

παρόντα μέλη του Δ.Σ. και διατυπώνεται τυχόν διαφωνία κάποιου μέλους. 

Τα παραπάνω 3 και 4 πρακτικά είναι δυνατόν να μαγνητοφωνούνται ή να 

βιβλιοδετούνται. 
 

10.1.5. Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων-Εξόδων) και ό,τι επιβάλλει ο νόμος. 
 

10.1.6. Βιβλίο Περιουσίας (εγγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας). 

10.1.7. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

 
 
 

10.2. Η Ε.ΚΥ.Τ. τηρεί Αποδείξεις εισπράξεως συνδρομών και λοιπών εισφορών 

υπέρ αυτής, Γραμμάτια εισπράξεων και Εντάλματα πληρωμών αριθμημένα και 

υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία πριν χρησιμοποιηθούν. 

. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 
ΑΡΘΡΟ 11 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.ΚΥ.Τ. 

 
Όργανα της Ε.ΚΥ.Τ. είναι: 

 

-Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
 

-Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
 

-Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 
 

-Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) 
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ΑΡΘΡΟ 12 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

12.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ε.ΚΥ.Τ. και 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Ειδικότερα: 
 

12.1.1.Εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης, τον ισολογισμό, τον 

απολογισμό, τον προϋπολογισμό και γενικά την οικονομική διαχείριση της 

Ε.ΚΥ.Τ. 
 

12.1.2.Εγκρίνει τα πεπραγμένα και το πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. 
 

12.1.3.Αποφασίζει για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. 

σχετικά με τη μη εγγραφή ή διαγραφή κάποιου μέλους της Ε.ΚΥ.Τ. 
 

12.1.4.Διενεργεί ανά διετία τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του 

Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στις 

δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εφ’ όσον έχει εγγραφεί η Ε.ΚΥ.Τ. σ’ αυτές. 
 

12.1.5. Εκλέγει ανά διετία τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας 
 

12.1.6. Ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό. 
 

12.1.7. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ε.ΚΥ.Τ. 
 

12.1.8. Κάθε απόφαση της Γ.Σ. δεσμεύει όλα τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. 

ανεξάρτητα από το αν παρέστησαν σ’ αυτή ή μειοψήφησαν. 
 

12.2. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους στη Γ.Σ. με εξουσιοδότηση άλλου 

μέλους θεωρημένη αρμοδίως Ο εξουσιοδοτούμενος εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος.. 
 

12.3. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. 
 

12.4. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: 
 

12.4.1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε 

χρόνου από το Δ.Σ. της Ε.ΚΥ.Τ., εκτός αν συντρέξει περίπτωση που 

δικαιολογεί καθυστέρηση της σύγκλησης. 
 

12.4.2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε αυτό κριθεί 

αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) 

τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών με προσδιορισμό των συζητητέων 

θεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Γ.Σ. συγκαλείται εντός μηνός, από το χρόνο 

υποβολής της αίτησης. Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους 

ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές Γ.Σ. 
 

12.4.3 Στις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται και θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, αν ζητηθεί από τα 3/4 των παρόντων μελών. 
 

12.4.4 Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση γίνεται από τον Πρόεδρο και το 

Γενικό Γραμματέα τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα 
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σύγκλησής της και περιλαμβάνει, εκτός από τα θέματα προς συζήτηση, και τον 

ακριβή τόπο και χρόνο που θα συγκληθεί. 
 

12.5. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης. 
 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία: 
 

12.5.1. Εάν παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 του όλου αριθμού των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών. Ως ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται εκείνα 

που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους μέχρι και το τρέχον έτος. 
 

12.5.2. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη, συγκαλείται νέα συνέλευση σε επτά 

(7) έως δέκα πέντε (15) μέρες, οπότε υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν 

παρίστανται. 
 

12.6. Λήψη αποφάσεων κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται ως εξής: 
 

12.6.1. Με ψηφοφορία μυστική ή με ανάταση του χεριού. 
 

12.6.2.Είναι υποχρεωτική η μυστική ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές 

Οργάνων Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Ε.), σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη 

Διοίκηση, και σε προσωπικά ζητήματα. 
 

12.6.3.Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. 

Εξαιρείται: 

12.6.3.1. Η ψηφοφορία τροποποίησης του καταστατικού, που απαιτείται η 

παρουσία του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία 

των 3/4 των παρόντων. 

12.6.3.2. Η ψηφοφορία διάλυσης της Ε.ΚΥ.Τ., που απαιτείται η παρουσία 

των 3/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 4/5 

των παρόντων. 
 

12.6.4.Η Γ.Σ., πριν αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγει τον Πρόεδρό της και δύο 

Γραμματείς. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

13.1. Η Ε.ΚΥ.Τ διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται 

για διετή (2) θητεία με καθολική ψηφοφορία. Μαζί με τα τακτικά μέλη 

εκλέγονται και ισάριθμοι επιλαχόντες, εφ’ όσον υπάρχουν αντίστοιχοι υποψήφιοι. Το 

Δ.Σ συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την ημέρα 

των εκλογών, με τη φροντίδα του Συμβούλου που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 

αριθμό των σταυρών προτίμησης, ο οποίος και προεδρεύει της πρώτης 

συνεδρίασης. 

Αν δεν φροντίσει ο πλειοψηφήσας αυτός Σύμβουλος για τη σύγκληση, την 

πρόσκληση ενεργεί οποιοσδήποτε από αυτούς που εκλέχθηκαν, με τη σειρά 

εκλογής τους, το συντομότερο μετά την εκπνοή της προθεσμίας των 15 ημερών. 
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Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή 

Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Εφόρου και 

Ειδικού Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει 

δύο ή περισσότερες θέσεις. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται. 
 

13.2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το καλέσει ο 

Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι για 

συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να 

συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) μέρες το αργότερο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε 

απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον τέσσερεις (4) σύμβουλοι. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 

13.3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. 
 

13.4. Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.ΚΥ.Τ, διαχειρίζεται την περιουσία της και εγκρίνει κάθε 

δαπάνη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για 

αποφάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα, ή , αν ήταν παρόντα, διαφώνησαν και 

η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Σε περίπτωση απουσίας μέλους 

του Δ.Σ. για τρεις (3) τουλάχιστον αδικαιολόγητες συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, το 

Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος αυτό με το κατά σειρά επιτυχίας 

επιλαχόν μέλος. 
 

13.5. Αρμοδιότητες 
 

13.5.1. Πρόεδρος 
 

- Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.ΚΥ.Τ δικαστικώς και εξωδίκως και σε όλες της 

τις σχέσεις προς τρίτους σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή. 

- Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις, καταρτίζοντας μαζί με τον Γ. Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις του 

Δ.Σ και της Γ.Σ.. 

- Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. 

- Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα 

πληρωμών. 

- Υπογράφει με τον Ταμία τις επιταγές. 
 

13.5.2. Α΄ Αντιπρόεδρος 
 

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Α΄ 

Αντιπρόεδρος. 
 

13.5.3. Β΄ Αντιπρόεδρος 
 

Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Α΄ Αντιπρόεδρο και έχει 

την ευθύνη της βιβλιοθήκης και του αρχείου των εφημερίδων. 
 

13.5.4. Γενικός Γραμματέας 
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- Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο τις ημερήσιες διατάξεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 

- Τηρεί το μητρώο μελών της Ε.ΚΥ.Τ. 

- Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. 

- Τηρεί και φυλάσσει τη σφραγίδα της Ε.ΚΥ.Τ. 

- Φροντίζει την αλληλογραφία και την τήρηση του αρχείου. 
 

13.5.5.Ταμίας 
 

- Είναι υπεύθυνος για όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές. 

- Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα 

πληρωμής και τις επιταγές. 

- Τηρεί το βιβλίο ταμείου και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία, το βιβλίο περιουσίας 

της Ε.ΚΥ.Τ. και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών. 

- Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο τον οικονομικό απολογισμό και 

προϋπολογισμό, που μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. υποβάλλονται στην 

τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, για έγκριση. 

- Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις της Ε.ΚΥ.Τ. Μπορεί όμως να έχει 

στα χέρια του ποσόν για κάλυψη των μικροεξόδων και αναγκών επείγουσας 

φύσης. 

- Ο Ταμίας κατά την είσπραξη των κατά περίπτωση χρηματικών ποσών, εκδίδει 

αμέσως διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης από αριθμημένο και 

σφραγισμένο μπλοκ εισπράξεων, που φέρει τον τίτλο της Ε.ΚΥ.Τ. και τη 

σφραγίδα. 

- Κάθε εξάμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση, που αναφέρεται στις εισπράξεις και 

πληρωμές που έγιναν και γενικά στην οικονομική της κατάσταση. 

- Υποβάλλει αρμοδίως τα κατά νόμο οικονομικά στοιχεία. 

- Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Έφορος 
 

13.5.6 Έφορος 
 

- Φροντίζει για τις εκδηλώσεις της Ε.ΚΥ.Τ. 

- Αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 
 

13.5.7. Ειδικός Γραμματέας 
 

- Αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται και τον επικουρεί στο έργο του. 

- Τηρεί το μητρώο των εντύπων και των διαδικτυακών μέσων. 

- Έχει την ευθύνη λειτουργίας της ιστοσελίδας της Ε.ΚΥ.Τ. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

14.1.Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που 

εκλέγονται με ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια μαζί με το Δ.Σ. της Ε.ΚΥ.Τ., με 

ισάριθμα επιλαχόντα μέλη. 

 
 

 
15 



 

- Εκλέγει τον πρόεδρό της εντός 15 ημερών από της εκλογής της 

- Έχει απαρτία όταν παρίστανται και τα 3 μέλη της. 

- Ελέγχει αν όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με το 

Καταστατικό και το νόμο, μέσα στα περιθώρια του προϋπολογισμού και αν 

υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

14.2.Μετά τον έλεγχο συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από όλα τα μέλη 

της Ελεγκτικής Επιτροπής και υποβάλλεται στο Δ.Σ. 

Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής ανακοινώνονται στην τακτική Γ.Σ. της 

Ε.ΚΥ.Τ. 
 

14.3.Αν η Επιτροπή διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες ή σοβαρές 

παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την 

ποινική δίωξη του υπεύθυνου και την άμεση αντικατάστασή του, καθώς και την 

αποκατάσταση της γενόμενης ζημίας. 

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΥ.Τ. είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε., όποτε 

ζητηθούν, τα βιβλία της διαχείρισής της και όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία. 
 

14.4.Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να παίρνει μέρος στη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. μετά λόγου, αλλά άνευ ψήφου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

15.1.Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης της Ε.ΚΥ.Τ. 

διενεργούνται κάθε δύο (2) χρόνια κατά την τακτική Γενική Συνέλευση. 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη κατά 

την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών. 
 

15.2.Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα 

υποψήφιοι για το Δ.Σ. 

- Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

- Οι σχετικές αιτήσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρωτοκόλλου. 
 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης της Ε.ΚΥ.Τ. 

διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ορισμένου μεγέθους και χρώματος, από την 

τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. 
 

15.3 Κατά τη Γενική Συνέλευση που ορίζεται η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για 

την ανάδειξη των οργάνων της Ε.ΚΥ.Τ., εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή τους. Ο χρόνος ψηφοφορίας καθορίζεται στην 

πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ευθύς μετά το πέρας αυτής αποσφραγίζεται 

η κάλπη, αριθμούνται οι φάκελοι, καταμετρούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια και 

εκδίδεται το αποτέλεσμα. 
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15.4.Η ψηφοφορία είναι μυστική και διενεργείται ως εξής: 

- Τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. εκφράζουν την προτίμησή τους σε έναν ή περισσότερους 

υποψηφίους, μέχρι και επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την 

Ελεγκτική Επιτροπή. Παραπάνω σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο το 

καθιστούν άκυρο. 
 

15.5 Κάθε μέλος της ΕΚΥΤ που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μπορεί να 

ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να ζητήσει να του σταλούν, 

σε διεύθυνση που θα υποδείξει, το ψηφοδέλτιο και ο φάκελος. 

- Ο ψηφοφόρος που ψηφίζει δι’ αλληλογραφίας πρέπει να κλείσει το 

σταυρωμένο ψηφοδέλτιο στο φάκελο που του έχει αποσταλεί, τον οποίο θα 

εσωκλείσει σε μεγαλύτερο φάκελο μαζί με μια δήλωση, στην οποία θα αναγράφει 

το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και θα 

δηλώνει ότι ως μέλος της ΕΚΥΤ επιλέγει να ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο. 

Ακολούθως αναγράφει στον εξωτερικό φάκελο τα στοιχεία του, καθώς και την 

ένδειξη «Επιστολική ψήφος» σε εμφανές σημείο. Ο φάκελος αποστέλλεται 

συστημένος έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί μέχρι την προπαραμονή των εκλογών, 

στη διεύθυνση, που θα έχει ανακοινωθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, 

προκειμένου να παραδοθεί στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των 

αρχαιρεσιών πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας . 
 

15.6 Μέλος της Ε.ΚΥ.Τ., ταμειακώς τακτοποιημένο, μπορεί να ψηφίζει για 

λογαριασμό ενός (1) ακόμα ταμειακώς τακτοποιημένου μέλους, κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης νόμιμα θεωρημένης. 
 

15.7 Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας και των αποτελεσμάτων της. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
 
ΑΡΘΡΟ 16 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

16.1 Η Ε.ΚΥ.Τ. έχει στρογγυλή σφραγίδα με κυκλική αποτυπωμένη την ονομασία 

της και την ένδειξη 1985, ενώ στο μέσον έχει την παράσταση της νήσου Δήλου, με 

την ένδειξη ΔΗΛΟΣ με ακτίνες. Η Ε.ΚΥ.Τ. διαλύεται υποχρεωτικά, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του νόμου και εκούσια, όταν ληφθεί η σχετική απόφαση από τη Γενική 

Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 12.6. 
 

16.2 Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.ΚΥ.Τ. το ενεργητικό της περιουσίας της 

δωρίζεται για πολιτισμικούς σκοπούς στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ή όπως αλλιώς θα εκφράζεται διοικητικά ο Νομός 

Κυκλάδων. 

- Κάθε τι άλλο που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., καθώς και τις σχετικές διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα και των συναφών νόμων. 
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16.3 Το παρόν αποτελεί τροποποίηση και κωδικοποίηση του ισχύοντος 

κωδικοποιημένου καταστατικού της Ε.ΚΥ.Τ. σύμφωνα με την αριθ. 68/3.11.1986 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιηθέντος με τις αριθ. 

4648/20.12.1989 και 1695/6.3.1996 όμοιες. 

 
Αθήνα 21/02/2016 

 
Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας 

 
  Στέφανος Λέπουρας                                    Αντώνης Παπακωνσταντής 
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