
 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

 

ΑPΘPO 1 

Επωνςμία – Έδπα 

Ιδξύεηαη κε θεξδνζθνπηθό Σσκαηείν παλειιήληνπ ραξαθηήξα κε έδξα ηελ Αζήλα θαη 

επσλπκία «Θεηηθή Φσλή». 

 

ΑPΘPO 2 

κοπόρ 

Τν Σσκαηείν έρεη ζαλ ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ ηεο 

«Αλνζνινγηθήο  Αλεπάξθεηαο ηνπ Αλζξώπνπ» (HIV), θαζώο θαη ηνλ πεξηνξηζκό θαη εμάιεηςε 

ησλ θνηλσληθώλ, θαη νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο ρώξεο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, ην ζσκαηείν ζα αγσληζζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιύηεξσλ 

πξαθηηθώλ πξόιεςεο,  ππεξεζηώλ πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ησλ νξνζεηηθώλ 

θαη  επάισησλ ζην HIV/AIDS θνηλσληθώλ νκάδσλ. Θα εξγαζζεί επίζεο γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγύε, απνδνρή θαη ππνζηήξημε ησλ νκάδσλ απηώλ ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ νη 

παξαβηάζεηο ηεο αμηνπξέπεηαο  θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζθνπνί ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» είλαη: 

* Να ελεκεξώλεη, επαηζζεηνπνηεί θαη λα πξνσζεί θάζε είδνπο έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ην HIV/AIDS θαζώο θαη ησλ ζπλαθώλ  ζεκάησλ 

* Να πξνζθέξεη έγθπξε ελεκέξσζε ζηνπο νξνζεηηθνύο ώζηε λα απνθηήζνπλ  ηα απαξαίηεηα 

γλσζηηθά θαη ςπρνινγηθά εθόδηα γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε 

δηαρείξηζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε θαιύηεξεο  πνηόηεηα δσήο. 

* Να παξάγεη ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη πξνθύιαμεο από ηνλ HIV 

ώζηε λα βειηησζεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ 

πιήηηνληαη από απηόλ θαη εηδηθόηεξα ησλ λέσλ. Δπίζεο, λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αζθεί πίεζε 

ζηνπο θαηάιιεινπο θνξείο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ. 

* Να επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλσλία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θόβνπ απέλαληη ζηνπο 

νξνζεηηθνύο, ώζηε λα πάςεη ν ζηηγκαηηζκόο θαη ν απνθιεηζκόο ηνπο. Δπίζεο λα ζηεξίμεη ηνπο 

νξνζεηηθνύο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη. 

* Να πξνσζήζεη θαη λα εθπνλήζεη επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα λα εληνπίζεη ηνπο 

απνηειεζκαηηθόηεξνπο ηξόπνπο παξέκβαζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ. 

* Να ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ νξνζεηηθώλ απέλαληη ζηα ζεζκηθά όξγαλα, ηνπο 

θξαηηθνύο θαη ηδησηηθνύο θνξείο θαη όπνπ αιινύ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν, ηδηαίηεξα δε ηα 

δηθαηώκαηα ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ όπσο είλαη νη νκνθπιόθηινη, νη ρξήζηεο 

εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, νη θπιαθηζκέλνη, νη κεηαλάζηεο θαη ηα εθδηδόκελα άηνκα. Να 

ζπλεγνξεί ππέξ ησλ νξνζεηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ πγεηνλνκηθήο θαη 

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηαθηηθή θαη έγθαηξε δηεμαγσγή ηαηξηθώλ 

εμεηάζεσλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

ΑPΘPO 3 

Μέζα Ππαγμαηώζεωρ ηων κοπών 

http://positivevoicegr.blogspot.gr/p/blog-page_21.html


 

 

Τα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην Σσκαηείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπώλ είλαη 

κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: 

* Σπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηδησηηθνύο θαη 

θξαηηθνύο νξγαληζκνύο, παλεπηζηήκηα, ηδξύκαηα θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη νξγαλώζεηο. 

* Γηαβήκαηα, παξεκβάζεηο θαη παξαζηάζεηο πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ ππεξάζπηζε 

θαη δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ νξνζεηηθώλ θαη ησλ επάισησλ νκάδσλ. 

* Ιζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν. 

* Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη εθδόζεηο. 

* Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο θαη αξρείνπ κε πιηθό ζρεηηθό κε ην HIV/ΑIDS. 

* Πεξηνδηθό απεπζπλόκελν ζηνπο νξνζεηηθνύο, αιιά θαη ζην γεληθό πιεζπζκό πνπ έρεη 

επαηζζεζία λα ελεκεξσζεί γηα αληίζηνηρα ζέκαηα 

* Σεκηλάξηα, νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη επηζηεκνληθώλ εκεξίδσλ. 

* Σύζηαζε ζπκβνπιεπηηθώλ δηεπηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ. 

* Οξγάλσζε θάζε είδνπο εθδειώζεσλ θαη εηδηθώλ δξάζεσλ. 

* Σηήξημε αλάινγσλ πξσηνβνπιηώλ, θαζώο θαη δηθηύσζε θαη ζπλεξγαζία κε παξεκθεξείο 

νξγαλώζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

ΑPΘPO 4 

Μέλη 

Μέιε ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» κπνξνύλ λα γίλνπλ: 

Α. Οξνζεηηθά άηνκα. 

Β. Άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη ή επηζπκνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζθνπνύο ηεο 

«Θεηηθήο Φσλήο». 

Γ.  Δηδηθνί επηζηήκνλεο, όπσο γηαηξνί, λνκηθνί, θνηλσληνιόγνη νη νπνίνη έρνπλ επαηζζεζία ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ ησλ νξνζεηηθώλ αηόκσλ. 

Γηα ηελ εγγξαθή ηαθηηθνύ κέινπο απαηηείηαη πξόηαζε ηξηώλ (3) ηαθηηθώλ κειώλ θαη αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, πνπ ζα αλαγξάθεη όηη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

Η αίηεζε εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

γίλεηαη δεθηή αλ ην ππνςήθην κέινο ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Δάλ ε αίηεζε κέινπο απνξξηθηεί ην ππνςήθην κέινο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ επόκελε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ε νπνία ζα θξίλεη νξηζηηθά ην ζέκα ηεο αίηεζεο.  

Τα κέιε απνθηνύλ δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη αθνύ παξέιζνπλ έμη (6) κήλεο από ηελ 

απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο. 

Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη ειεύζεξα από ηε «Θεηηθή Φσλή», κεηά από δήισζή 

ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

 

 ΑPΘPO 5 

Δικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ ηων Μελών 

Τα ηαθηηθά κέιε ππνρξενύληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο «Θεηηθήο 

Φσλήο» αλαιόγσο κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο 

εθδειώζεηο ηεο – ηδηαίηεξα ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο, λα θαηαβάιινπλ αλειιηπώο ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπο θαη λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο 



 

 

απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». 

Ταθηηθά κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηε «Θεηηθή Φσλή» 

παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο, ππνβάιινπλ πξνηάζεηο, αζθνύλ 

δηνηθεηηθό θαη δηαρεηξηζηηθό έιεγρν θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη ζηε 

δηνίθεζε. 

Ταθηηθά κέιε δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο πέξαλ ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο. Σε πεξίπησζε 

κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε θνηλήο απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

ΑPΘPO 6 

Πειθαπσική Δικαιοδοζία – Διαγπαθή Μελών 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

κειώλ ηνπ, δειαδή επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, δηθαηνύηαη λα 

δηαγξάςεη από ηε «Θεηηθή Φσλή» θάζε κέινο ην νπνίν δε ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ή πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ή ελεξγεί θαηά ηξόπν παξαβιάπηνληα εζηθώο ή πιηθώο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

«Θεηηθήο Φσλήο» ή δηαπξάηηεη αηηκσηηθό αδίθεκα ηνπ θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ. Αλ ην 

παξάπησκα ηνπ κέινπο είλαη κηθξόηεξεο ζεκαζίαο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα 

επηβάιιεη ζε απηό, αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηνπ παξαπηώκαηνο, ηηο αθόινπζεο πνηλέο: 

1. Γξαπηή επίπιεμε. 

2. Δμάκελε αλάθιεζε ηεο ηδηόηεηαο  ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο 

Τν κέινο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθύγεη κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε θαηά ηεο πεηζαξρηθήο απόθαζεο γηα επηβνιή πνηλήο, ε νπνία ςεθίδεη κε απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ. Δπίζεο κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

δηαγξάθνληαη ηα κέιε πνπ θαζπζηεξνύλ ηηο ζπλδξνκέο δύν ή πεξηζζνηέξσλ εηώλ, κεηά από 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο. 

 

ΑPΘPO 7 

Πόποι 

Πόξνη ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» είλαη: 

1. Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειώλ, ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

2. Οη δσξεέο, νη θιεξνλνκηέο, ηα θιεξνδνηήκαηα, νη επηρνξεγήζεηο θαη θάζε άιιε εθνύζηα 

πξνζθνξά κειώλ ή ηξίησλ. 

3. Τα έζνδα από ηελ πεξηνπζία θαη από ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο, ηδίσο επηζηεκνληθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη θάζε άιιε λόκηκε ελέξγεηα ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» πνπ ηείλεη 

ζηνλ πξνζπνξηζκό εζόδσλ. 

4. Δπηρνξεγήζεηο εθ κέξνπο θνηλόηεηαο, δήκνπ, νξγαληζκνύ, λνκηθνύ πξνζώπνπ ηδησηηθνύ ή 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ή δηεζλώλ νξγαληζκώλ. 

5. Κάζε είδνπο έζνδν από ζπκκεηνρή ζε επηδνηνύκελα από ην Διιεληθό Γεκόζην, ηελ Δ.Δ. ή 

άιινλ νξγαληζκό πξνγξάκκαηα. 

6. Κάζε άιινο λόκηκνο πόξνο. 

Μεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνλέκνληαη αλαιόγσο ηνπ πνζνύ ηεο 

δσξεάο νη ηίηινη ηνπ κεγάινπ επεξγέηε, ηνπ επεξγέηε, ηνπ θίινπ ή ηνπ ρνξεγνύ. 

 



 

 

ΑPΘPO 8 

Όπγανα 

Όξγαλα ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» είλαη: 

1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε. 

2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

3. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 

 

ΑPΘPO 9 

Γενική ςνέλεςζη 

H Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ απαξηίδεηαη από όια ηα ηακεηαθώο ελήκεξα ηαθηηθά κέιε είλαη ην 

αλώηαην θαη θπξίαξρν όξγαλν ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ 

έρεη αλαηεζεί από ηνλ λόκν ή ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζε άιια όξγαλα. 

H Γεληθή Σπλέιεπζε αζθεί έιεγρν θαη επνπηεύεη ηα άιια όξγαλα ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Οη 

αξκνδηόηεηεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο είλαη: 

1. Να θξίλεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

2. Να εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ., ηεο Δθνξεπηηθήο θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

3. Να απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη λα θξίλεη γηα 

ηελ απαιιαγή ή όρη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από θάζε επζύλε κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

4. Να απνθαζίδεη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

5. Να απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». 

6. Να απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ην Γ.Σ. ή ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο ζέηεη ππό ηελ 

θξίζε ηεο. 

7. Να ειέγρεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηαθηηθώο κελ δύν θνξέο ην 

ρξόλν, εθηάθησο δε όηαλ ην απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ην δεηήζνπλ ηα δπν 

πέκπηα (2/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθώο ελήκεξσλ ηαθηηθώλ κειώλ κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο 

πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε 

έλα κήλα ην αξγόηεξν από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

Καηά ηηο ηαθηηθέο Σπλειεύζεηο γίλεηαη ε ινγνδνζία, δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή, ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε εμέηαζε ηνπ απνινγηζκνύ ηνπ δηαξξεύζαληνο ρξόλνπ θαη ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ εξρόκελνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο κειινληηθήο δξάζεο ηεο «Θεηηθήο 

Φσλήο», θαζώο θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηειήθζεζαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Σε ηαθηηθή Σπλέιεπζε γίλεηαη αλά ηέζζεξα (4) ρξόληα ε εθινγή 

ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Κάζε κέινο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο», ην νπνίν δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο 

δηαηάμεηο θαη επηζπκεί λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ηελ Διεγθηηθή 

Δπηηξνπή, ππνβάιιεη έγγξαθε δήισζε εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ πξηλ από ηελ 

ςεθνθνξία. 

O πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ ηνηρνθνιιείηαη. Γεληθά, γη’ απηό θαη γηα όπνην άιιν ζέκα, ε 

ηνηρνθόιιεζε λα κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ππνθαζίζηαηαη από αλαγξαθή ζην site. ζηα γξαθεία 

ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Αλ δελ ππάξρνπλ αξθεηνί ππνςήθηνη γηα λα θαιύςνπλ ηηο 

πξνβιεπόκελεο ζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, σο θαη 

αξηζκνύ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, ζρεηηθέο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απηνπξνζώπσο ή από 



 

 

άιια ηαθηηθά κέιε απεπζείαο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

H εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ελεξγείηαη κε 

κπζηηθή δηά ςεθνδειηίσλ ςεθνθνξία κε θξνληίδα ηεο ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

νξίδεηαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» κε απιή ππόδεημε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

Τα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζε θνηλό ςεθνδέιηην κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ν δε 

εθινγέαο ςεθίδεη κέρξη πέληε (5) κέιε γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαη ηξία (3) γηα ηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή, βάδνληαο ζηα νλόκαηα απηώλ ζηαπξό πξνηίκεζεο. 

Δθιέγνληαη θαηά ζεηξάλ νη ζρεηηθώο πιεηνςεθίζαληεο, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο κε θιήξν. 

Γηα ηελ εθινγή ζπληάζζεηαη πξαθηηθό πνπ ππνγξάθεηαη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο ή κε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ζηα κέιε δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε, 

ηνηρνθνιινύληαη δε θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Οη πξνζθιήζεηο 

ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα θαη αλαγξάθνπλ ηνλ ηόπν θαη 

ρξόλν ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε απηήο. 

H Γεληθή Σπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, δελ δύλαηαη λα ζπδεηήζεη ή λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα 

πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε απηήο. 

H Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη λνκίκσο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, όηαλ παξίζηαηαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνύ ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ρσξίο άιιε πξόζθιεζε ηελ 

αληίζηνηρε εκέξα θαη ώξα ηεο ακέζσο επόκελεο εβδνκάδαο, νπόηε ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε 

απαξηία νζαδήπνηε θαη αλ είλαη ηα παξόληα κέιε. 

Μέινο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» πνπ θσιύεηαη λα παξαζηεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε  έρεη 

ην  δηθαίσκα  λα αληηπξνζσπεπζεί από άιιν κέινο. 

Τελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θεξύζζεη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

εθιέγεηαη δε θαη γξακκαηέαο, απνθιεηνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα όξγαλα ηεο «Θεηηθήο 

Φσλήο». Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε αλάηαζε ηεο ρεηξόο. 

Γηα πξνζσπηθά ζέκαηα ή ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο γίλεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία, κόλνλ αλ 

δεηεζεί θαη ιεθζεί απόθαζε από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Ύζηεξα από έγθξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξηζηάκελσλ κειώλ νη απνθάζεηο γηα 

νπνηνδήπνηε δήηεκα κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ νξίδεη ξεηώο άιιε πιεηνςεθία, ην θαηαζηαηηθό ή ν λόκνο. 

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 1/2 ηνπιάρηζηνλ 

ησλ ηακεηαθώο εληάμεη ηαθηηθώλ κειώλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξόλησλ. Γηα ηε 

δηάιπζε ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κε πιεηνςεθία 

ησλ 4/5 ησλ ηακεηαθώλ εληάμεη ηαθηηθώλ κειώλ. H ίδηα απαξηία θαη απιή πιεηνςεθία 

απαηηείηαη γηα λα απνθαζηζζεί ε ηύρε ηεο πεξηνπζίαο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». 

 

ΑPΘPO 10 

Διοικηηικό ςμβούλιο 

H «Θεηηθή Φσλή» δηνηθείηαη από επηακειέο Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ εθιέγεηαη από ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε κε κπζηηθή δηά ςεθνδειηίσλ ςεθνθνξία. Πξνηηκεηέν λα απαξηίδεηαη εμ νινθιήξνπ 

από νξνζεηηθά άηνκα 

Δπηηπρόληεο ζεσξνύληαη εθείλνη νη επηά πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 



 

 

H ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο, θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 

εθινγή ηεο λέαο δηνίθεζεο θαη νπσζδήπνηε όρη πάλσ από ηξίκελν, εθηόο αλ γηα αλππέξβιεην 

θώιπκα δελ είλαη δπλαηή ε έγθαηξε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηε δηελέξγεηα 

εθινγώλ. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν ζπγθαιείηαη κέζα ζε δέθα κέξεο από ηελ εκέξα ησλ 

εθινγώλ από ηνλ πιεηνςεθήζαληα, εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα όξγαλά ηνπ: Πξόεδξν, 

Αληηπξόεδξν, Γεληθό Γξακκαηέα, Δηδηθό Γξακκαηέα, Τακία. 

Τα ηπρόλ παξαηηνύκελα όξγαλα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αλαπιεξώλνληαη 

από ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή από ηαθηηθά κέιε κε επηινγή ηνπ ΓΣ 

κέρξη ηελ επόκελε ηαθηηθή ΓΣ. Ωο παξαίηεζε ζεσξείηαη θαη ε αδηθαηνιόγεηε απνπζία κέινπο 

από ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθώο κελ κηα θνξά ην κήλα, εθηάθησο δε όηαλ 

ππάξρεη αλάγθε ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ηέζζεξα κέιε ηνπ, νπόηε ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη 

λα ην ζπγθαιέζεη εληόο κηαο εβδνκάδαο. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ είλαη παξόληεο ν Πξόεδξνο ή ν 

Αληηπξόεδξνο θαη άιια ηξία κέιε ηνπ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ κειώλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

Τα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη από ηα κέιε πνπ 

πήξαλ κέξνο ζε απηέο. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνηθεί ηε «Θεηηθή Φσλή» θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. 

Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε «Θεηηθή Φσλή», ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ ζπλάδεη 

ζηε θύζε θαη ζην ζθνπό ηνπ, εθηόο από εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη αξκνδηόηεηα ε Γεληθή 

Σπλέιεπζε είηε από ην λόκν είηε από ην θαηαζηαηηθό. 

Δηδηθόηεξα θαη ελδεηθηηθά ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην: 

Γηνξίδεη θαη παύεη ην πξνζσπηθό ηεο «Θεηηθήο Φσλήο», θαζνξίδνληαο ηαπηνρξόλσο θαη ηηο 

αξκνδηόηεηεο θαη ηπρόλ απνδνρέο ηνπ. Καηαξηίδεη θαη εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκό εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Πξνζδηνξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δαπάλεο. Καηαξηίδεη ηνλ 

εηήζην πξνϋπνινγηζκό, ηζνινγηζκό θαη απνινγηζκό. Απνδέρεηαη δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη 

θιεξνδνηήκαηα. Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ή δηαγξαθή κειώλ. Δπηβάιιεη πεηζαξρηθέο 

πνηλέο. Απνθαζίδεη γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη απνλνκή ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ. Καζνξίδεη ηνλ 

ηξόπν εθπξνζώπεζεο ζε δηάθνξα ζπλέδξηα θαη ηνπο όξνπο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο 

νξγαλώζεηο. Πξνβαίλεη ζηε ζύζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ην ππνβνεζνύλ ζην έξγν ηνπ ή 

άιισλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ (νκάδσλ εξγαζίαο, θιπ.) από κέιε ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» ή θαη 

άιια ηξίηα πξόζσπα θαζνξίδνληαο ηε ζεηεία θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με εηδηθέο 

απνθάζεηο ηνπ πνπ ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην δύλαηαη λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε έλα ή 

πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ ή κέιε ηνπ ζσκαηίνπ, ή ζε επηηξνπέο κειώλ. 

 

ΑPΘPO 11 

Ππόεδπορ 

O πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηε 

«Θεηηθή Φσλή» έλαληη ηξίησλ πξνζώπσλ, θπζηθώλ ή λνκηθώλ, ελώπηνλ δηνίθεζεο, ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη πάζεο άιιεο αξρήο. Παξέρεη εηδηθή θαη γεληθή εληνιή εθπξνζώπεζεο ηεο 

«Θεηηθήο Φσλήο» θαη δύλαηαη λα ηηο αλαθαιεί. Σπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 



 

 

Σπκβνπιίνπ θαη δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Υπνγξάθεη ηα εληάικαηα πιεξσκώλ θαη ηηο 

εληνιέο είζπξαμεο ρξεκάησλ, θαη γεληθά θάζε εμεξρόκελν έγγξαθν. Γηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη 

ζε όιεο ηηο επηηξνπέο, ηκήκαηα, νκάδεο, θιπ. ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Τνλ Πξόεδξν ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο αληηθαζηζηά ν Αληηπξόεδξνο. 

 

ΑPΘPO 12 

Γπαμμαηέαρ 

O Γξακκαηέαο δηεπζύλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Φξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ, ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ, θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Δηζεγείηαη ηηο ππνζέζεηο ηεο «Θεηηθήο 

Φσλήο» ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Yπνβάιιεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηε ινγνδνζία πάλσ ζηα 

πεπξαγκέλα. Σπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

ηα νπνία θαηαρσξεί ζε εηδηθά βηβιία. Τεξεί ηελ αιιεινγξαθία, ην πξσηόθνιιν εηζεξρόκελσλ 

θαη εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ θαη ην κεηξών ησλ κειώλ θαη επηβιέπεη ηα ινγηζηηθά βηβιία 

εζόδσλ θαη εμόδσλ. 

 

ΑPΘPO 13 

Σαμίαρ 

O ηακίαο εθηειεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό, δηαρεηξηδόκελνο ην ηακείν ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» θαη 

έρνληαο ηελ επζύλε γηα ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο». Δηζπξάηηεη 

ρξήκαηα από ην νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, εθδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο 

είζπξαμεο. Δλεξγεί ηηο πιεξσκέο κε βάζε ηα εληάικαηα ή εληνιέο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν 

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Γηα θάζε δαπάλε πέξα από ηηο ηαθηηθέο θαη 

ζπλεζηζκέλεο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ήδε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

ελεξγεί κεηά από εηδηθή απόθαζε θαη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Δπίζεο ν Τακίαο 

θξνληίδεη γηα ηηο θαηαζέζεηο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» ζε Τξάπεδα ή Τξάπεδεο πνπ πξνηείλεη ν 

ίδηνο θαη εγθξίλεη ην Γ.Σ. Αλαιήςεηο πξαγκαηνπνηεί ν Πξόεδξνο ή ν Τακίαο, αξθνύζεο ηεο 

απιήο ππνγξαθήο ηνπ Πξνέδξνπ. Τεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Τακείν, 

εθδίδεη πξόρεηξν ινγαξηαζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ κηα θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο, όηαλ 

δεηεζεί ηνύην από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Καηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επνκέλνπ θαη ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ εηήζηα ηαθηηθή ζπλέιεπζε. Δπίζεο ν Τακίαο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάδεη 

ζηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή όια ηα ηακεηαθά βηβιία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δηαρείξηζήο ηνπ 

νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζνύλ. Όηαλ ν ηακίαο απνπζηάδεη, ηνλ αληηθαζηζηά έλα από ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη από απηό. Μεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαηεζνύλ νξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τακία θαη ζε 

ππεξεζηαθό όξγαλν ι.ρ. ππάιιειν ή ινγηζηή ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» κε κνξθή ζύκβαζεο 

εξγαζίαο ή έξγνπ θαηά λόκν. 

 

ΑPΘPO 14 

Ελεγκηική Επιηποπή 

O έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο θαη ε επνπηεία ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

αλαηίζεηαη ζε ηξηκειή Διεγθηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέγεηαη από ηελ Γ.Σ. κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο 

κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κε ηεηξαεηή ζεηεία. Μαδί κε ηα ηαθηηθά κέιε εθιέγνληαη θαηά ζεηξά 



 

 

επηηπρίαο θαη δύν αλαπιεξσκαηηθά από ηνπο επηιαρόληεο. 

H επηηξνπή ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο 

πξνο ηε λνκηκόηεηά ηνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηελ εηήζηα 

ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. H Διεγθηηθή Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε, 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε «Θεηηθή Φσλή». Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη 

αληίζηνηρα ππνρξέσζε λα δώζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία ην νπνίν 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνύ ηεο έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

θπαγίδα 

H «Θεηηθή Φσλή» έρεη ζθξαγίδα ζρήκαηνο ζηξνγγπινύ, ε νπνία εθηόο από ηελ επσλπκία ηεο 

έρεη θαη ζπκβνιηθή έλδεημε (γξαθηθή παξάζηαζε, πνπ ζα απνθαζηζζεί από ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην). 

 

ΑPΘPO 16 

Άλλερ Διαηάξειρ 

1. Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ξπζκίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λόκνπ θαη ην πλεύκα ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 

2. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ην 

βξαδύηεξν κέζα ζε έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία αλαγλσξίζεσο ηεο «Θεηηθήο Φσλήο», 

θαζήθνληα Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εθηειεί ε ζπγθξνηεζείζα από ηνπο ηδξπηέο επηακειήο 

πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή. 

3. Καηά ηελ εθινγή ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο «Θεηηθήο Φσλήο» κεηά ηε 

δηθαζηηθή αλαγλώξηζή ηνπ, δηθαηώκαηα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη έρνπλ όια ηα ηδξπηηθά κέιε θαη 

όια εθείλα ηα νπνία ελ ησ κεηαμύ ζα εγγξαθνύλ, κεηά από απόθαζε ηεο πξνζσξηλήο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο. 

4. Τν παξόλ θαηαζηαηηθό ην νπνίν απνηειείηαη από δεθαέμη (16) ζπλνιηθά άξζξα ςεθίζηεθε 

νκόθσλα ζηηο 22/10/2008 από ηα ηδξπηηθά κέιε ηα νπνία θαη ην ππνγξάθνπλ. 

 


