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ΚεφÜλαιο Α'

Σýσταση-Σκοπüò-ΜÝλη

¶ρθρο 1

Ιδρýεται σωματεßο υπü την επωνυμßα <ßΕνωση ΕλλÞνων Μουσουργþν» με Ýδρα την
ΑθÞνα.

¶ρθρο 2

Σκοπüò του Σωματεßου αυτοý εßναι:
α) Η προστασßα και η προαγωγÞ τηò ιδÝαò τηò ΕλληνικÞò μουσικÞò δημιουργßαò, καθþò
και κÜθε Üλληò καλλιτεχνικτlò μουσικÞò εκδÞλωσηò που θα Þταν δυνατüν να συμβÜλλει
στον σκοπü αυτüν.

β) Η ανÜπτιιξη τηò αλληλεγγýηò μεταξý των ΕλλÞνων μουσουργþν και η
περιφροýρηση των ηθικþν και υλικþν συμφερüντων τουò.
γ) Η διαμüρφωση πραγμαπκÞò καλλιτεχlΖικÞò ατμüσφαιραò των μουσικþν δυνÜμεων
τηò χþραò.
δ) Η ßδρυση Ταμεßου Αλληλοβοηθεßαò, που θα λειτουργεß ψ ιδιαßτερο κανονισμü.

¶ρθρο 3

Η¸νωση θα επιδιþξει την πραγματοποßηση του σκοποý αυτοý
α) με δια¸ξειò και λοιπÝò εισεαιδευτικÝò δραστηριüτÞτεζ,
β) με εκτελÝσειò Ελληνικþν, ιδιαßτερα, συνθÝσεων σε συναυλßεò και σε μελοδραματικÝò
παραστÜσειò,
γ) με την Ýκδοση Ελληνικþν συνθÝσεων, καθþò και μουσικοý περιοδικοý, σε Ýνττ,τΖεη,

ηλεκτρονικÞ Þ Ι και ψηφιατcÞ μορφÞ.
δ) με την ηχογρÜφηση και τººν αναπαραγωγÞ Ελληνικþν Ýργων χρησιμοποιþνταò κÜθε
τε1l,ικü μÝσο,
ε) με την εκ μÝρουò τηò δημιουργßα και σιßντÞρηση αρχεßου για τη διαφýλαξη
χειρογρÜφων και εκδεδομÝνων Þ μη συνθÝσεων, ζþντων και αποβιωσÜντων ΕλλÞνων
μουσουργþν,
στ) με προκηρýξειò διαγωνισμþν,
ζ) με τη δημιουργßα διαδικτιιακþν ιστοτüπων (Site, Blog κ,τ.λ.) και γενικüτερα την
παρουσßα τηò στο διαδßκτυο (internet),

η) με την εν γÝνει διÜδοση τηò ΕλληνικÞò μουσικÞò στο εσωτερικü και το εξωτερικü,
θ) με την προστασßα τηò πνευματικÞò ιδιοκτησßαò των ΕλλÞνων συνθετþν,
χ,ρησιμοποιþνταò κÜθε νüμιμο μÝσο,
ι) με,τη δημιουργßα ομÜδων εργασßαò απü τα ενεργÜ μÝλη, με τlº συμμ€τοχÞ Þ μη μελþν
του Δ.Σ. Οι ομÜδεò θα λειτουργοýν με σχετικÞ αυτονομßα και η απüδοσÞ τουò θα
κρßνεται εκ του αποτελÝσματοò.
κ) με πÜσηò φýσεωò συνεργασßεò με φορεßò Þ φυσικÜ πρüσωπα, που δýνανται να
βοηθÞσουν στην πρα¾ματοποßηση των ανωτÝρω σκοπþν.



¶ρθρο 4

Τα μÝλη ττlò ¸νωσηò ΕλλÞνων Μσυσουργþν διακρßνονται σε τακπκÜ, πÜρεδρα,
αντεπιστÝλλοντα, αρωγÜ και επßτιμα. Αßτηση εγγραφÞò ωò τακτικþν Þ πÜρεδρων μελþν
δικαιοýνται να υποβÜλλουν συνθÝτεò ΕλληνικÞò Þ ΚυπριακÞò υτεηκοüτηταò Þ
ιθαγÝνειαò, καθþò και αλλοδαποß κÜτοικοι τηò ΕλλÜδαò, αδιακρßτωò φýλου Þ ηλικßαò,
εφ' üσον προταθοýν απü δýο (2) τουλÜμστον τακπκÜ ενεργÜ - üπωò ορßζεται στο
Üρθρο 7 - μÝλη και εßναι κÜτοχοι:
α) Πτυχßου στην κατεýθυνση τηò Σýνθεσηò απü Ελληιικü ßδρυμα τηò τριτοβÜθμιαò
εκπαßδευσηò, Þ
β) Διπλþματοò Σýνθεσηò αναγνωρισμÝνων απü το Ελληνικü κρÜτοò ει,σεαιδευτικþν
ιδρυμÜτων,

γ) αναλüγων πτνγων / διπλωμÜτων αναγνωρισμÝνων σχσλþν του εξωτερικοý, καθþò
και κÜτοχοι μεταπτυμακþν / διδακòορικþν τßτλων, στον τομÝα ττlò μουσικÞò σýνθεσηò.
Επßσηò, τα υποψÞφια τακτικÜ Þ πÜρεδρα μÝλη, πρÝπεινα Ýχουν συνθÝσει ικανü αριθμü
Ýργων τα οποßα θα πρÝπει να Ýχουν εκτελεσθεß δημüσια σε αξιüλογεò συναυλßεò Þ
παραγωγÝò. Τα Ýργα δýνανται να ακολουθοýν οποιοδÞποτε ιδßωμα που ανÞκει στα
σýγχτονα ρεýματα τηò μουσικÞò δημιουργßαò και αποτελεß εξÝλιξη τηò Ýντεχγηò
μουσικÞò, μποροýν δε να υπÜγονται σε κÜποιεò απü τιò ακüλουθεò κατηγορßεò:
¸ρ¾α για συμφωνικÞ ορχÞστρα, για χορωδßα με συνοδεßα ορχÞστραò Þ χορωδßα α
oapella, Ýργα μουσιιαlò δωματßου, λυρικÜ Ýργα, κýιòλοι τραγουδιþν, Ýργα ηλεκτρονικÞò
μουσικÞò, καθþò και σιτνθÝσειò για θÝατρο και κινηματογρÜφο, συνολικÞò διÜρκειαò
τουλÜχιστον εξÞντα (60) λεπτþν.
Σε εξαιρετικÝò περιπτþσειò και πÜντα μετÜ απü πρüταση δýο (2) τουλÜμστον τακτικþν
ενεργþν - üπωò ορßζεται στο ¶ρθρο 7- μελþν, γßνονται δεκτοß συνθÝτεò που δεν
εκπληρþνουν τιò παραπÜνω τυΖηκÝò προýποθÝσειò (τßτλουò σπουδþν), αρκεß η
υποψηφιüτητÜ τουò να εγκριθεß με τουλÜχιστον ετετÜ (º) ψÞφουò απü τα εwÝα (9) μÝλη
του Διοικητικοý Συμβουλßου.
ΠÜρεδρα μÝλη χωρßò τυπικÝò υποχ:εþσειò, μποροýν να ε¾γραφοýν συνθÝτεò εφ' üσον
συγκεντρþνουν την αυξημÝνη πλειοψηφßα των επτÜ sνÜτων (ºΙ9) των μελþν του
Διοικηπκοý Συμβουλßου. ΠÜρεδρα μÝλη μετÜ απü σχετικÞ αßαlσÞ τουò, μποροýν να
μεταταγοýν σττιν κατηγορßα των τακτικþν μελþν, μετÜ την παρÝλευση τουλÜμστον
ενüò (1) Ýτσυò απü την αρχιιq τουò εγγραφÞ και μετÜ απü απüφαση του Διοικτlτικοý
Συμβουλßου λαμβανομÝνη κατÜ πλειοψηφßα, εφ' üσον παρουσιÜσουν εργασßα η οποßα,
ανταποκρßνεται προò τα αιτοýμενα προσüντα του παρüντοò Üρθρου.
Τα πÜρεδρα μÝλη Ýχουν τιò ßδιεò οικονομικÝò υποχρεþσειò προò τα τακτικÜ εκτüò του
δικαιþματοò του εκ¸γειν και εrÜÝγεσθαι, απολαμβÜνοιιν δε üλων των υπολοßπων
δικαιωμÜτων των τακττκþν μελþν, εκτüò üσων καθορßζονται (Þ θα καθοριστοýν) με
νüμουò του ΚρÜτουò, ειδικÜ ¾ια τα τακτικÜ μÝλη.

¶ρθρο 5

Η εγγραφÞ ενüò προσþπου με την ιδιüτητα του συνθÝτη ωò μÝλουò τηò ¸νωσηò
ΕλλÞνων Μουσουργþν, εξιτπακοýει την απü μÝρουò του αποδοχÞ των üρων του
παρüντοò καταστατικοý.

¶ρθρο 6

Η κρßση για την αποδοχÞ Þ απüρριψη των αιτÞσεων των υποψηφßων τακακþν Þ
πÜρεδρων μελþν γßνεται απü το Διοικητικü Συμβοýλιο μßα φορÜ τον χρüνο,
ακολουθþνταò την εξÞò διαδικασßα:



Την ημÝρα πρα¾ψαºοποιÞσεωò τηò τακτικÞò ΓsνικÞò ΣυνÝλευσηò των μελþν ηò
¸νωσηò ΕλλÞνων Μουσουργþν, ο Γ. ΓραμματÝαò του Δ. Σ. τοιχοκολεß στα γραφεßα τηò
¸νωσηò και στηγ αßθουσα üπου συνÝρχεται η Γsν. ΣυνÝλε-ιιση, αλφαβητικü κατÜλογο
των ονομÜτων των αιτοýντων, και, θÝτονταò στºι διÜθεση των μελþν τηò Γεν.
ΣυνÝλευσηò üλα τα σχετικÜ δικαιολογητικÜ, καλεß αυτÜ να διατυπþσουν ε¾γρÜφωò
μÝσα σε δÝκα (Ι0) ημÝρεò τιò παρατηρÞσειò τουò ωò προò τουò υποψηφßουò.
ΜετÜ την παρÝλευση τηò δεκαÞμερηò προθεσμßαò, üμ üμωò αργüτερα απü την
παρÝλευση ενüò (1) μηνüò, ο Πρüεδροò συγκαλεß το Διοικητικü Συμβοýλιο για ν'
αποφασßσει με ονομαστιισι ψηφοφορßα και κατÜ πλειοψηφßα του συνüλου των μελþν
του, ωò προò την αποδοχÞ Þ απüρριψη των αιτÞσεων, λαμβÜνονταò υπ' üψιν και τιò
τυχüν παρατηρÞσα.ò των μελþν τηò Γεν, ΣυνÝλευσηò, η ισχýò των οποßων εßναι
συμβουλευτικÞ, αφοý η τελικÞ απüφαση ωò προò το θÝμα τηò ε¾γραφÞò νÝων μελþν
ανÞκει αποκλειστικÜ στη δικαιοδοσßα του Διοικητικοý Συμβουλßου και εßναι
αμετÜκλητη.
ΣυνθÝτεò, ωστüσο, των οποßων απερßφθη η αßτηση εγ¾ραφÞò τουò ωò τακτικþν Þ
πÜρεδρων μελþν, Ýχουν δικαßωμα να επανÝλθουν απü το επüμενο Ýτοò και μετÜ,
υποβÜλλονταò νÝα αßτηση με τα σχετικÜ δικαιολογητικÜ.

¶ρθρο 7

Τα τακτικÜ και πÜρεδρα μÝλη ηò ¸νωσηò καταβÜλλουν το εκÜστοτε καθορισμÝνο εφ'
Üπαξ δικαßωμα ε¾γραφÞò τουò, καθþò και την ισχβουσα ετÞσια συνδρομÞ, τα ποσÜ των
οποßων εßναι δυνατüν να αυξομειþνονται ýστερα απü Ýγκριση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.
Σε περßπτωση καθυστÝρησηò τηò καταβολÞò τηò συνδρομÞò πλÝον του ενüò Ýτουò, το
μÝλοò καλεßται εγγρÜφωò να καταβÜλλει τα καθυστεροýμsνα και εÜν, μετÜ την
παρÝλευση ενüò μηνüò δεν συμμορφωθεß προò αυτÞ, καθßσταται ανενεργü και χÜνει,
εκτüò των Üλλων, το δικαßωμα του αÜÝγειν και ειÜÝγεσθαι.
¸χει üμωò το δικαßωμα να ξαναγßνει ενεργü με την καταβολÞ üλων των οφειλομÝνων.

¶ρθρο 8

ΑντεπιστÝλλοντα μÝλη, χωρßò δικαßωμα εκ¸γειν και ειÜÝγεσθαι και απαλλαγμÝνα απü
κÜθε οικονομιιcÞ υποχρÝωση, εγγρÜφονται τιμÞò Ýνεκsν ¸λληνεò και ξÝνοι συνθÝτεò με
εξαιρετικÞ δρÜση στον χþρο τηò μουσικÞò, μετÜ απü Ýγγραφη τεκμηριωμÝνη πρüταση
δýο (2) τουλÜμστον τακτικþν ενεργþν μελþν και μετÜ απü Ýγκριση των μελþν του
Διοικιlτικοý Συμβουλßου, λαμβανομÝνη κατÜ πλειοψηφßα.
ΑρωγÜ μÝλη, επßσηò χωρßò δικαßωμα εκλÝγειν και ε«λÝγεσθαι και οποιαδÞποτε
οικονομικÞ υποχτÝωση, εγγρÜφονται Üτομα, που, με την üλη δρÜση τουò Þ με δωρεÝò
προò την ¸νωση ΕλλÞνων Μουσουργþν, συνÝβαλλαν σημαντικÜ στην προþθηση των
σκοπþν τηò. Η εγγραφÞ των αρωγþν μελþν γßνεται ýστερα απü Ýγγραφη τεκμηριωμÝνη
πρüταση δýο (2) τουλÜχιστον τακπκþν ενεργþν μελþν και Ýγκριση των μελþν του
Διοιιαlτικοý Συμβουλßου λαμβανομÝνη κατÜ πλειοψηφßα.
Επßτιμα μÝλη, χωρßò δικαßωμα εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι και οποιαδÞποτε οικονομικÞ
υποχτÝωση, εγγρÜφονται ε?ειφανεßò προσωτηκüτητεò που κατÝχουν εξÝχουσα θÝση üχι
απαραιτÞτωò σ,τη ΜουσικÞ, αλλÜ και στα ΓρÜμματα, καθþò και στιò Üλλεò ΚαλÝò
ΤÝ2ρεò. Η Ýγκριση εγγραφÞò των εΖητßμων μελþν γßνεται üπωò και των
αντετηστελλüντων.



¶ρθρο 9

ΚÜθε μÝλοò υποχ,ρεοýται να συμβÜλει στην πραγματοποßηση των σκοπþν τηò¸νωσηò,
και να σÝβεται τò αποφÜσειò τηò και τα Üρθρα του παρüντοò κατασταπκοý. ΚÜθε
μÝλοò που δεν εναρμονßζεται προò üσα αναφÝρονται προηγουμÝνωò, Þ που ενεργεß
απρεπþò ωò μÝλοò τηò ¸νωσηò, Þ που αντιδρÜ στουò σκοποýò και τιò αρχÝò τηò,
διαγρÜφεται απü τον κατÜλογο των μελþν τηò με απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò

μετÜ απü εισÞγηση του Διοικηπκοý Συμβουλßου.
ΠροκειμÝνου περß μÝλουò του Διοικτlπκοý Συμβουλßου, η ΓενικÞ ΣυνÝλευση, που

μπορεß να σιτγκλιθεß και εκτÜκτωò ýστερα απü αßττ"lση του ενüò τρßτου (1/3)

τουλÜμστον των μελþν που Ýχουν δικαßωμα ψÞφου, προβαßνει στη διαγραφÞ του και
ÜαττωσÞ του απü το αξßωμα ηò διοßκησηò.

ΚεφÜλαιο Β'

Διοßκηση

¶ρθρο Ι0

Η ¸νωση διοικεßται απü εwεαμελÝò Διοικητικü Συμβοýλιο που εκλÝγεται με μυστικÞ
ψηφοφορßα, και ¾ια μßα διετßα, απü η ΓsνικÞ ΣυνÝλα;ση. Επßσηò, εßναι δυνατÞ και
Ýγορη η εξ' αποστÜσεωò συμμετοχÞ μÝσω ηλεκτρονιτcÞò ψηφοφορßαò.

¶ρθρο Ι 1

Δικαßωμα να θÝσουν υποψηφιüτητα συμβοýλου Ýχουν üλα τα τακτικÜ μÝλη τηò ¸νωσηò
τα οποßα Ýχουν τακτοποιÞσει τιò οικονομικÝò τουò υποχρεþσεò Ýωò και το

προηγοýμενο Ýτοò, με την προýπüθεση üτι Ýχουν υποβÜλλει στη Γραμματεßα τιlò
¸νωσηò σχετικÞ αßτηση για την υποψηφιüττ,lτÜ τουò δÝκα (Ι0) τουλÜμστον ημÝρεò πριν
απü την ψηφοφορßα.

¶ρθρο 12

Εκτüò των τακτικþν συμβοýλων, ορßζονται αναπληρωματικοß σýμβουλοι οι τρειò (3)

πρþτοι εΖηλαχüντεò. Αυτοß αντικαθιστοýν üσουò τυχüν τακτικοýò συμβοýλουò
παραιτοýνται Þ για οποιονδÞποτε λüγο αποχωροýν Þ εκλεßπουν πριν απü τη λÞξη τηò

θητεßαò τουò.

¶ρθρο Ι3

Το Διοικτlτικü Συμβοýλιο συνÝρχεται στην πρþτη μετÜ την σÜογÞ του συνεδρßα για να
συγκροτηθεß σε σþμα. Με δýο μυστικÝò ψηφοφορßεò προβαßνει αρμκþò στην εκλογÞ
ΠροÝδρου και Γòν. ΓραμματÝα, κα1 σε συνÝχεια Α' ΑντιπροÝδρου, Β' ΑντιπροÝδρου,
Ταμßα, Εφüρου και Ειδικοý ΓραμματÝα. Δòν επιτρÝπεται η εκλογÞ ΠροÝδρου και
Γòνικοý ΓραμματÝα για περισσüτερεò απü τρειò (3) συνεχüμòνεò θητεßεò. Η ρýθμιση
αυτÞ υπüκειται στιò διατÜξειò του Üρθρου 33.



¶ρθρο Ι4

Το Διοικητικü Συμβοýλιο συνεδριÜζει τακτικþò ανÜ δßμηνο και .εκτÜκτωò üταν ο
Πρüεδροò το θεωρÞσει αναγκαßο Þ üταν τρειò (3) απü τουò συμβοýλουò διατυπþσουν
αßτηση πρüσκλησηò, η οποßα θα απευθýνεται προò τον Πρüεδρο Þ προò τον νüμιμο
αναπληρωτÞ του. Το Συμβοýλιο ευρßσκεται σε απαρτßα üταν παρßστανται πÝντε (5)
τουλÜχιστον απü τα μÝλη του. Τα μÝλη του Δ.Σ., μποροýν να μετÝχουν στιò
συνεδριÜσειò και μÝσω τηλεδιÜσκεψηò.
Οι αποφÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου λαμβÜνονται εγκýρωò με πλειοψηφßα των
παρüντων μελþν του. Σε περßπτωση ισοψηφßαò, υπερισχβει η ψÞφοò του ΠροÝδρου Þ
του εκÜστοτε προεδρεýοντοò.

¶ρθρο 15

Το Διοικητικü Συμβοýλιο ετηφορτßζεται με τη διοßκηση και τη διαχεßριση των
συμφερüντων ττlò¸νωσηò, και αποφασßζει για üλα τα ζητÞματα που αφοροýν σε αυπlν,
με την εξαßρεση εκεßνων για τα οποßα αρμüδια ν' αποφασßζει εßναι η ΓειηκÞ ΣυνÝλευση.
Αποφασßζει κατÜ περßπτωση εφ' üσον οι ανÜγκεò τηò ¸νωσηò το απαιτοýν, την
σýγκληση Ýκτακτηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò, για να ε?ηκυρωθεß σýμφωνα με το Üρθρο 6
του Ταμεßου Αλληλοβοηθεßαò,(η διÜθεση ταιν 16ιτlμÜτων,του-Ταμεßου Αλληλοfuηθεßαò)
για την αντιμετþπιση αυτþν των Ýκτακτων αναγκþν.
Επßσηò, αποφασßζει για τη διÜθεση χρηματιιcÞò βοÞθειαò σε μÝλη που αποδεδειγμÝνα
Ýχουν περÝλθει σε κατÜσταση απορßαò, üπωò επßσηò και για την απαλλαγÞ των
οικονομικþν υποχ:εþσεων των εν λüγω μελþν για üσο διÜστημα χρÞζουν βοηθεßαò.
ΕÜν οι ανÜγκεò τηò ¸νωσηò το απαιτοýν, το Διοικητικü Συμβοýλιο για την ετητÝλεση
συγκεκριμÝνου Ýργου, εßναι δυγατüν να προσλαμβÜνει ýστερα απü σχετικÞ απüφαση
και απαραιτÞτωò αφενüò μετÜ απü πρüσκληση ενδιαφÝροντοò, και αφετÝρου με την εκ
των προτÝρων κοινοποßηση στι1 λßστα μελþν του ýψουò τηò αμοιβÞò του
συγκεκριμιßνου Ýργου, Ýμμισθο προσωτπκü Þ Üτομα επ' αμοιβÞ για συγκεκριμÝνο Ýργο,
συμπεριλαμβανομιßνων και των ενεργþν μελþν τηò¸νωσηò, καθþò και μελþν του Δ.Σ.
- εφ' üσον το Ýργο που εΖπτελοýν δεν ανÞκει στα καθÞκοντÜ τουò σýμφωνα με τιò
περιγραφÝò που ακολουθοýν στα αντßστοιχα Üρθρα.
Η πρüσληψη διενεργεßται κατüτην αιτιολογημfuηò απüφασηò του Δ.Σ., η οποßα
κοινοποιεßται στο¼ò ενδιαφερüμενουò.
Στην περßπτωση πρüσληψηò ανενεργοý μÝλσυò, καθßσταται προτεραιüτητα η εξüφληση
του αντßστοιχου χτÝουò προò την ¸νωση ΕλλÞνων Μουσουργþν, το οποßο και
παρακρατεßται.

¶ρθρο Ι6

Ο Πρüεδροò μαζß με τον Γεν. ΓραμματÝα, αντιπροσωπεýουν ττlν ¸νωση καθ' üλεò τιò
σχÝσειò τηò και απÝναντι σε οποιαδÞποτε ΔικαστικÞ και Διοικηπκη ΑρχÞ.
Ο Πρüεδροò καλεß την ¸νωση καθþò και το Διοικητικü Συμβοýλιο σε συνεδριÜσειò,
κηρýσσει την Ýναρξη και τη λýση τουò, δßνει τον λüγο σε üποιον το ζητÞσει σýμφωνα
με τη σειρÜ ε¾γραφÞò, αφαιρεß τον λüγο απü üσουò παρεκτρÝπονται, και θÝτει τα
ζηττlματα σε ψηφοφορßα.
Επßσηò, υπογρÜφει τα Ýγγραφα και τα επικυροτμÝνα πρακτικÜ των συνεδριÜσεων τηò
¸νωσηò και του Διοιιοlτικοý Συμβουλßου και διατÜζει - μαζß με τον Γεν. ΓραμματÝα -
τιò πληρωμÝò σýμφωνα με τον προýπολογισμü τηò ¸νωσηò Þ με τιò τηστþσειò που
Ýχουν ψηφισθεß.



Ο ΓΙρüεδροò καλεß κÜθε Ýνα αιεü τα ριÝληνα εκιληρþσει τη¼ºΕογρεþσεη του προò ý,ιν
¸νωση, ελÝγχει το ταμεßο, κοινοπσιεß üποτε ζητηθεß το αποτÝλεσμα του ελÝγχου αυτοý
προò το Διοιιαlτικü Συμβοýλιο, και γενικþò, φροντßζει για την π}rÞρη εφαρμογÞ του
καταστατικοý.
ΤÝλοò, μÝσα στο πρþτο τρßμηνο κÜθε Ýτουò ο Πρüεδροò δßνει λüγο για τα πεπραγμÝνα
του προηγοýψνου Ýτουò, ενþπιον τηò Γεν. ΣυνÝλευσηò.

¶ρθρο 17

ΕÜν ο Πρüεδροò κωλýεται, απουσιÜζει Þ εκλεßπει, αναπληρþνεται κατÜ σειρÜ απü τον
Α' Αντιπρüεδρο, τον Β' Αντιτιρüεδρο, και εν τÝλει, απü τον αρχαιüτερο σýμβουλο.

¶ρθρο 18

Ο Γενικüò ΓραμματÝαò τηρεß τα πρακτικÜ των Γεν,ικþν Συνελεýσεων και των
συνεδριÜσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου, φυλÜσσει το αρχεßο και τη σφραγßδα τηò
¸νωσηò, συνυπογρÜφει, με τον Πρüεδρο, κÜθε εντολÞ πληρωμÞò και κÜθε εξερχüμενο
απü την¸νωση Ýγγραφο, και τÝλοò, μαζß με τον Πρüεδρο, εßναι υπεýθυνοò Ýναντι του
Νüμου και εκπροσωπεß την¸νωση σε üλεò τιò σχÝσειò τηò.

¶ρθρο 19

Ο Ειδικüò ΓραμματÝαò τηρεß το μητρþο των μελþν τηò¸νωσηò, εßναι υπεýθυνοò για τη
σýνταξη των πρακπκþν των συνεδριÜσεων του Διοιταßπκοý Συμβουλßου, και γενικÜ,
βοηθÜ τον Γενικü ΓραμματÝα στην εκτÝλεση των καθηκüντων του,

¶ρθρο 20

Ο Ταμßαò μεριμνÜ για την σýνταξη και υπογραφÞ των συμβÜσεων, διενεργεß κÜθε
εßσπραξη εκδßδονταò διπλüτυπεò αποδεßξειò, και εκτελεß τιò πληρωμÝò με εντÜλματα
υπογραφüμòνα απü τον Πρüεδρο και τον Γενικü ΓραμματÝα. Φροντßζει þστε οι
εισπρÜξειò και οι πληρωμÝò να πρα¾ματοποιοýνται ιατρßωò μÝσω τραπεζþν, þστε οι
κινÞσειò να ελÝγχονται Üμεσα ηλεκτρονικÜ μÝσω των καταστÜσεων κßνησηò
λογαριασμþν των τραπεζþν. Οι τραπεζικοß λογαριασμοß, μÝσω των οποßων
πραγματοποιοýνται οι εισπρÜξειò και οιπληρωμÝò, θα πρÝπει ανεξαιρÝτωòνα εßναι στο
üνομα τηò ¸νωσηò ΕλλÞνων Μουσουργþν.
Ο Ταμßαò ευθýνεται προσωτπκþò για κÜθε απþλεια χ,ρημÜτων, τηρεß το θεωρημÝνο απü
τιò αρχÝò βιβλßο Ταμεßου, προβαßνει σε Ýγγραφη λογοδοσßα προσκομßζονταò τα
αντßστοιχα παραστατικÜ, üποτε ζητηθεß απü το Διοιιαlτικü Συμβοýλιο, και ελÝγχει τον

φοροτεχγικü τηò ¸νωσηò για την εμπρüθεσμη υποβολÞ των δικαιολογητικþν στην
Εφορßα, στα ΑσφαλιστικÜ Ταμεßα κ.τ.λ.
Ομοßωò, τηρεß ακριβÞ κατÜλογο των εισπραττομÝνων συνδρομþν των μελþν, καθþò
και των ποσοστþν που αναλογοýν στο Ταμεßο Αλληλοβοηθεßαò.
Στο τÝλοò κÜθε Ýτουò, ελÝγχει την οικονομικÞ διαχεßριση üπωò αποτυπþνεται σε
ανÜλυση εσüδων- εξüδων, η οποßα συντÜσσεται απü τον φοροτεχγικü τηò¸νωσηò και
ελÝγχεται απü τον Ταμßα, ο οποßοò προβαßνει σε Ýγγραφη λογοδοσßα προò τη Γòwιcη
ΣυνÝλευση αναφορικÜ με την κατÜσταση του Ταμεßου και την τηστÞ εφαρμογÞ των
δοθεισþν σε εκεßνον gντολþν κατÜ τη διÜρκεια του διανυθÝντοò Ýτουò.



Αν ο Ταμßαò κωλýεται για οποισνδÞποτε λüγο στην τÞρηση των καθηκüντων του,
αναπληρþνεται απü μÝλοò του Διοικηπκοý Συμβουλßου το οποßο υποδεικνýεται
υπευθýνωò απü τον ßδιο.

¶ρθρο 21

Ο ¸φοροò εισηγεßται και εφορεýει για την Üρτια διεξαγωγÞ των καλλιτεχγικþν
δρασττlριοτÞτων τηò ¸νωσηò. Επßσηò, επιμελεßται τα θÝματα τηò ΒιβλισθÞκηò και τσυ

Μουσικοý Αρχεßου και φροντßζει κατÜ το δυνατüγ για ττιν τÞρηση τηò επετηρßδαò των

μελþν των οποßων τα Ýργα παρουσιÜζονται σε συναυλßεò τηò¸νωσηò.

¹οθρο22

Απü τουò συμβοýλουò θεωροýντα1 παραιττ]θÝντεò üσοι απουσιÜζουν αδικαιολüγητα επß
δýο (2) σιτνεχεßò τακτικÝò Þ Ýκτακτεò συνεδριÜσεlò του Διοικητικοý Συμβουλßου Þ επß
τÝσσεριò (4) συνολικÜ συνεδριÜσειò μÝσα στο ßδιο Ýτοò, Το Διοικητικü Συμβοýλιο
δýναται να θεωρÞσει δικαιολο¾ημòνη τιlν απουσßα μÝλουò του, üταν ο λüγοò τηò
απουσßαò του - ο οποßοò πρßπετνα Ýχει γνωστοποιηθεß Ýγκαιρα - Ýχει κριθεß επαρκÞò,

ο σýμβουλοò που παραιτεßται με αυτüν τον τρüπο, αντικαθßσταται με τον πρþτο

αναπληρωματικü σýμβουλο.

¶ρθρο 23

Το Διοικητικü Συμβοýλιο αποφασßζει ωò προò την αποδοχÞ των αιτÞσεων üσων

εòπθυμοýν να εγγραφοýν ωò μÝλη τηò ¸νωσηò, ωò πρσò τουò λüγουò μετατÜξεωò και
διαγραφÞò ορισμÝνων, καθþò και ωò προò τιò κÜθε εßδουò αιτÞσειò των μελþν,
συμπεριλαμβανομÝνων και των οικονομικþν βοηθημÜτων. Οφεßλει δε να απαντÜ σε

οποιοδÞποτε αßτημα, σε ευλογο χτονικü διÜστημα, το οποßο δεν μπορεß να υπερβαßνει
τον Ýνα (1) μÞνα.
Ομοßωò, αποδÝχεται δωρεÝò και κ?ιηροδοτÞματα, λαμβÜνει γνþση του απολογισμοý του

προηγοýμενου Ýτουò και του προδπολογισμοý των εσüδων και εξüδων του επüμενου,

τουò οποßουò και υποβÜλλει προò Ýγκριση στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση. Γενικþò, φροντßζει
για üλεò τιò υποθÝσειò τηò Γòνικηò ΣυνÝλευσηò και εκτελεß üλεò τιò αποφÜσειò τηò.

ΚεφÜλαιο Γ'

ΓενικÝò Συνελεýσειò

¶ρθρο 24

Το Διοικιlτικü Συμβοýλιο συγκαλεß τη ΓενιιòÞ ΣυνÝλευση αφ' ενüò εντüò του πρþτου

τριμÞνου κÜθε Ýτουò για λογοδοσßα ωò προò τα πεπραγμÝν0, β0 την Ýγκριση του

απολογισμοý και προýπολογισμοý ττlò διαχεßριστιò τηò Διοßιqσηò, και αφ' ετÝρου κÜθε
διετßα εντüò του πρþτου τριμÞνου του Ýτουò με επιπλÝον θÝμα εκτüò των Üλλων, την

εÜογÞ των μελþν του νÝου Διοιι«lτικοý Συμβουλßου και τηò τριμελοýò ΕξελεγκπκÞò
εΖητροπÞò, στην οποßα αναθÝτει τον ÝΜγγρ τηò διαχεßρισηò του Διοικητικοý
Συμβουλßου.



Η τριμελτlò ΕξελεμòτικÞ ετπτροπÞ ειÜÝγεται κÜθε δýο (2) χ.ρüνια απü τη ΓsνιτζÞ
ΣυνÝλευση ταυτüχ:ονα με την αÜογÞ του Διοικιlτικοý Συμβουλßου και ε¸γχει το

βιβλßο Ταμεßου και τα παραστατικÜ ανÜ δßμηνο.
Το Διοιιαlτικü Συμβοýλιο συγκαλεß τη Γενικη ΣυνÝλευση εκτÜκτωò üποτε κρßνει πωò
υπÜρχει ανÜγκη, και üποτε το Ýγα τÝταρτο (1/4) των μελþν που Ýχουν εκπληρþσει τιò
οικονομικÝò τουò υποχρεþσεò το ζητÞσει εγγρÜφωò και για συγκεκριμÝνα θÝματα.
ΕÜν το Διοικητικü Συμβοýλιο αρνηθεß να σιιγκα¸σει ¸η ΓòνßκÞ ΣυνÝλετση, τη
συγκαλεß η ΕποπτικÞ ΑρχÞ. Η συγκληση τηò ΓsνικÞò ΣυνÝλευσηò απü το Διοικι,lτικü
Συμβοýλιο γßνεται με προσω?ηκÝò προσιÜÞσειò προò τα μÝλη και με γενικη πρüσιÜηση,

η οποßα δημοσιεýεται πριν απü τρειò (3) ημÝρεò σε δýο (2) ημερÞσιεò εφημερßδεò που
εκδßδονται στην ΑθÞνα. Στιò εφημερßδεò δημοσιεýονται πÜντοτε τα προò συζÞτηση
θÝματα.

¶ρθρο 25

Εκτüò απü την ειδικÞ περßπτωση που αναφÝρεται στο ¶ρθρο 3Ι, η ΓενικÞ ΣυνÝλαηση

θεωρεßται πωò ευρßσκεται σε απαρτßα, εÜν σε αυτÞν παρßσταται το Þμισυ, π¸ον ενüò,

των τακπκþν μελþν τηò¸νωσηò, που Ýχουν δικαßωμα ψÞφου.
ΕÜν δεν επιτευχθεß απαρτßα κατÜ ττ1ν πρþτη απü την πρüσκληση ημερομηνßα, η ΓενικÞ
ΣυνÝλευση συγκαλεßται και ÜÜλι ýστερα απü τουλÜμστον μßα εβδομÜδα, οπüτε η
απαρτßα θεωρεßται πωò Ýχει επιτευχθεß, οσαδÞποτε απü τα μÝλη και αν προσÝλθουν.
Οι αποφÜσειò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò λαμβιßνονται κατÜ πλειοψηφßα των παρüντων

μελþν, καθþò και ηλεκτρονικÜ μÝσω τηò ανÜλογηò εμπιστευτικÞò διαδικασßαò.

ΚεφÜλαιο Δ'

Η περιουσßα πò¸νωσηò

¶ρθρο 26

Τα Ýσοδα τηò¸νωσηò εßναι τα ακüλουθα:
α) ΚαταβολÝò των εγγραφþν και των συνδρομþν των μελþν.
β) ΕισπρÜξειò απü εκδηλþσειò και λοιπÝò δραστηριüτητεò που οργανþνει η¸νωση.
γ) ΚÜθε εßδουò δωρεÜ, κληροδüτημα, Þ κρατικÞ ετηχορÞγηση,
Τα χρηματικÜ κεφÜλαια τηò ¸νωσηò κατατßθενται στουò λογαριασμοýò που διαθÝτει

στιò ΤρÜπεζεò, και αναλαμβιßνονται ¾ια τιò ανÜγκεò τηò ¸νωσηò με γραπττ1 εντολÞ του

ΠροÝδρου και του Γενικοý ΓραμματÝα.

¹ρθρο2º

¼σοι τυχüν παýσουν να διατελοýν μÝλη τηò ¸νωσηò μετÜ απü παραßηση Þ διαγραφÞ

τουò ¾ια οποιαδÞποτε αιτßα, Þ εκλεßψουν, καθþò και ο1 κληρονüμοι τουò, δεν

δικαιοýνται για κανÝναν λüγο και με καμßα πρüφαση να εγεßρουν κÜποια απαßτηση
κατÜ τηò ¸νωσηò ωò προò τα ποσÜ που κατÝβαλαν σε αυτÞν, και τα οποßα παραμÝνουν
περιουσßα τηò.



ΚεφÜλαιο Ε'

ΓενικÝò διατÜξειò

¶ρθρο 28

Η ¸νωση Ýχει στην κατομ1 ττlò σφραγßδα σχÞματοò κυκλικοý, η οποßα φÝρει τιò λÝξειò
«'Ενωση ΕλλÞνων Μουσουργþν», καθþò και σχετικÞ συμβολικÞ παρÜσταση-

¶ρθρο 29

ΚÜθε ανÜμεφ τηò ¸νωσηò, με οποιονδÞποτε τρüπο
πολιτικÜ Þ κομματικÜ ζητÞματα που α-ιρßσκονται
απαγορεýεται.

και αν αυτη
Ýξω υτü τουò

συντελεßται, σε
σκοποýò τηò,

¶ρθρο 30

ΚÜθε ζÞτημα που προκýπτει και δεν προβλÝπεται απü το παρüν καταστατικü, ετηλýεται

απü ττ1 Γòνιιq ΣυνÝλευση. Σε κÜθε περßπτωση λαμβÜνονται υπ' üψιν και τηροýνται οι
εκÜστοτε σχετικÝò διατÜξειò που δÝπουν την Ε},ληνικÞ νομοθεσßα.

¶ρθρο 31

Το παρüν κατασταπκü εßναι δυνατüν να μεταρρυθμιστεß απü τη ΓsνικÞ ΣυνÝλευση με
πλειοψηφßα των τριþν τετÜρτων (314) των παρüντων μελþν τηò, üταν αυτÜ, στο σýνολü

τουò, αποτελοýν τουλÜμστον το Ýνα δειιτερο (Ι/2) των μελþν τηò ¸νωσηò πο¼ Ýχουν

τακτοποιÞσει τιò οικονομικÝò τουò υποχρεþσειò.
Κατ' εξαßρεση, τα ¶ρθρα 1 και 2 καθþò και το παρüν 31, θεωροýμενα Üλλωστε

αμετÜκλητα, δεν εßναι δυγατüν να αποτελÝσουν αγτικεßμενο μεταρρýθμισηò.

ΚgφÜλαιο ΣΤ'

ΔιÜλυση

¶ρθρο 32

Η¸νωση διαλýεται μüνον εÜν τα μÝλη τηò περιορισθοýν κÜτω του αριθμοý των εßκοσι
(20). Στην περßπτωση αυτÞν, η περιουσßα τηò ¸νωσηò διατßθεται υπÝρ ενüò μουσικοý
σκοποý, ο οποßοò θα ορισθεß απý τα εναπομεßναντα μÝλη ττlò.

ΚεφÜλαιο Ζ'

ΜεταβατικÝò διατÜξαò

¶ρθρο 33



Το Üρθρο Ι3 που αφορÜ στο üριο των θητειþν του ΠροÝδρου και του Γενικοý
ΓραμματÝα, τßθεται σε ισχÞ και προσμετρþνται οι θητεßεò τüσο του ΠροÝδρου üσο και
του Γενικοý ΓραμματÝα απü τη εκλογÝò του Ýτουò 20Ι9 και μετÜ. Παλαιüτερεò θητεßεò
δεν προσψτρþνται.
Το παρüν Καταστατικü αποτελοýμενο απü τριÜντα τρßα (33) Üρθρα εγκρßθηκε απü τουò
ιδρυτÝò κατÜ την σýσταση του Σωματεßου, κατüπιν τροποποιÞθηκε κατÜ τη ΓενικÞ
ΣυνÝλευση τηò 9ηò Ιουγßου |95º, κατÜ τη Γsνικη ΣυνÝλευση τηò 16ηò Απριλßου |9º2,
την ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò Ι3ηò Απριλßου 1986, τηò 12ηò Μαρτßου 1995 και üπωò
τροποποιÞθηκε απü την συνελθοýσα σααß Ν!9φ92018 ΓενικÞ ΣυνÝλευση, τßθεται σε
ισχý απü τηò εγκρßσεωò των τροποποιÞσεþν του απü το αρμüδιο ΔικαστÞριο των
Αθηνþν.»

ΑθÞνα, 2{} Δεκεμβρßου 2018

Για το Διοικητικü Συρβοýλιο
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