
[1] 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Το σωματείο, ιδρύθηκε το 1930 στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία «Ελληνικός 
Ορειβατικός Σύνδεσμος – Τμήμα Θεσσαλονίκης», στη συνέχεια άλλαξε ονομασία και 
λειτουργεί μέχρι σήμερα ως «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης» (ΕΟΣ 
Θεσσαλονίκης). Στον Σύλλογο ανήκει όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του 
σωματείου που άλλαξε ονομασία.  

Η αντίστοιχη ονομασία του Συλλόγου στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως 
«Mountaineering and Ski Club of Thessaloniki». 

Ο Σύλλογος μετέχει σε δύο Ομοσπονδίες: 

1. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ). 
2. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ). 
Ο Σύλλογος μπορεί στο μέλλον να ενταχθεί και σε άλλη Ομοσπονδία. 

Έδρα του Συλλόγου είναι η Θεσσαλονίκη. 

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί για σήμα το ιστορικό σήμα του Ελληνικού Ορειβατικού 
Συνδέσμου. Το σήμα έχει σχήμα τρίπλευρου ασπιδίου με καμπυλωτές τις μακρές 
πλευρές. Στο εσωτερικό του φέρει παράσταση με τις κορυφές του Ολύμπου 
(Μύτικας-Στεφάνι) και επάνω από αυτές αετό με ανοιχτά φτερά που πετά προς τα 
αριστερά και στα νύχια του κρατάει ορειβατική αξίνα με σχοινί και μπαστούνι 
χιονοδρομίας. Επάνω από την παράσταση, μέσα σε πλαίσιο, αναγράφονται οι λέξεις 
«ΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ».  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Στους σκοπούς του Συλλόγου, που είναι αθλητικό σωματείο, περιλαμβάνονται η 
συστηματική καλλιέργεια και διάδοση των χειμερινών αθλημάτων, της ορειβασίας, 
της αναρρίχησης και των αθλημάτων βουνού. Επίσης, ο Σύλλογος μπορεί να 
διοργανώνει αγώνες, τμήμα σπηλαιολογίας και οτιδήποτε άλλο παρεμφερές με το 
βουνό και την άθληση που προάγει τον εθελοντισμό και τον μαζικό αθλητισμό. Ο 
Σύλλογος έχει αποκλειστικά και μόνο τους σκοπούς που αναγράφονται σ’ αυτό το 
Καταστατικό και αποκλείεται κάθε παρέκκλιση από αυτούς χωρίς προηγούμενη 
έγκυρη τροποποίησή του. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Για να πετύχει τους σκοπούς του ο Σύλλογος: 

1. Οργανώνει με την επιμέλεια των αρμόδιων τεχνικών του επιτροπών 
αναβάσεις, αναρριχήσεις και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες σε βουνά της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. 
2. Διοργανώνει με τις αρμόδιες τεχνικές επιτροπές του αγώνες και παίρνει μέρος 
σε αγώνες που διοργανώνονται από τις αρμόδιες Ομοσπονδίες ή άλλους συλλόγους 
μέλη τους. 
3. Δημιουργεί κέντρα και σχολές για τη βελτίωση της τεχνικής των αθλητών και 
των μελών του στην ορειβασία, την χιονοδρομία και τα άλλα αθλήματα που 
εντάσσονται στους καταστατικούς σκοπούς του. 
4. Δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις 
που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και φροντίζει για την κανονική λειτουργία τους. 
5. Διατηρεί Κέντρο θερινής διαμονής και προπόνησης των αθλητικών ομάδων 
και των μελών του. 
6. Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και δίνει τη συμπαράσταση και τη βοήθειά του για την 
κατάρτιση μελετών σωστής οργάνωσης του χώρου των βουνών. 
7. Εκδίδει περιοδικά, έντυπα, πληροφοριακό υλικό και άλλα δημοσιεύματα που 
εξυπηρετούν τους σκοπούς του. 
8. Συμβάλλει με κάθε τρόπο στη γνωριμία του κοινού με τα βουνά. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όσοι αγαπούν το βουνό και ενδιαφέρονται για 
την ορειβασία, την αναρρίχηση, τη χιονοδρομία και γενικότερα για τα χειμερινά 
αθλήματα και τα αθλήματα βουνού και εφόσον για την εγγραφή τους δεν υπάρχει 
κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση 
του Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) 
ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 
2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται από τη Γενική Συνέλευση ο τίτλος 
του επίτιμου μέλους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και με 
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απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε πρόσωπα 
που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου 
ή του αθλητισμού. 

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αθλητές είναι τα άτομα που κατέχουν ειδικό δελτίο αθλητή και παίρνουν μέρος στις 
αγωνιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου και στις προγραμματισμένες από τις αρμόδιες 
Ομοσπονδίες αθλητικές διοργανώσεις. 

Η θέση των αθλητών στον Σύλλογο καθορίζεται από τους αθλητικούς νόμους, τις 
υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στις 
εγγραφές, μεταγραφές και διαγραφές των αθλητών. 

Αθλητές του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν ως μέλη αυτού, με τους όρους που 
προβλέπει το παρόν Καταστατικό, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία 
συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 3 του νόμου 2725/1999. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη εν 
ενεργεία αθλητές της ορειβασίας και της αναρρίχησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει 
το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 3 του νόμου 2725/1999. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Όλα τα μέλη του Συλλόγου, εκτός από τα επίτιμα, πληρώνουν ετήσια συνδρομή που 
καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή μπορεί να πληρώνεται και σε 
δόσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τέλος εγγραφής για τα νέα μέλη. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει μικρότερη συνδρομή για ορισμένες 
κατηγορίες μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητές του, 
να δέχονται και να εκτελούν, αν μπορούν, κάθε εντολή και εργασία που τους 
αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση μέσα στο πλαίσιο των 
σκοπών του Συλλόγου, να πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους, να παίρνουν μέρος 
στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν δικαίωμα, και να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 
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Τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλουν γραπτές προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, 
καθώς και τα παράπονά τους στα αρμόδια όργανα του Συλλόγου. 

Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται από τη Γενική Συνέλευση αριστεία του 
Συλλόγου, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μέλη που επέδειξαν 
ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο και ήθος τον προηγούμενο χρόνο στην επίτευξη των 
σκοπών του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου: 

1. Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή δώδεκα (12) μηνών και δεν την πληρώσουν 
μέχρι το τέλος του επόμενου τριμήνου. Αυτοί διαγράφονται αυτοδικαίως χωρίς το 
Διοικητικό Συμβούλιο να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωσή τους. 
2. Όσοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση διαγραφής. 
3. Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
4. Όσοι διαγραφούν ύστερα από σχετική απόφαση των πειθαρχικών οργάνων 
σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος Καταστατικού. 
5. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999. 
 
Μέλη που διαγράφηκαν λόγω οφειλομένων εισφορών έχουν το δικαίωμα να 
αιτηθούν την επανεγγραφή τους. Η επανεγγραφή είναι δυνατή, με όρους που μπορεί 
να θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ημερομηνία επανεγγραφής λογίζεται ως 
ημερομηνία εγγραφής στον Σύλλογο σε ό,τι αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη 
Γενική Συνέλευση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10 

Όργανα του Συλλόγου είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής σε 
αυτήν, δηλαδή εκείνα για τα οποία έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από 
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την ημερομηνία εγγραφής τους και είναι ταμειακά ενήμερα, δηλαδή έχουν 
εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής 
Συνέλευσης. Τα μέλη παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, 
απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής τους.  

2. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε Ιανουάριο και έκτακτη όταν 
συντρέχει ένα από τα παρακάτω: 

2.1 Το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο 
2.2 το ζητήσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο με τις προϋποθέσεις του ΣΤ΄ Κεφαλαίου 
2.3 το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή 
2.4 το ζητήσουν με γραπτή αίτηση,που θα ορίζει και τα θέματα της Γενικής 

Συνέλευσης, τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν. 
2.5 ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί από οποιονδήποτε 

λόγο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 του αριθμού τους και δεν υπάρχουν 
νόμιμοι αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή διεξάγονται αρχαιρεσίες. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, από τη στιγμή που θα του ζητηθεί, υποχρεούται να 
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα. 

4. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη 
και δημοσιεύεται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή της. Η Γενική 
Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα επίτιμα 
μέλη, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται πλέον του 50% των μελών του 
Συλλόγου με δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.  Αν δεν υπάρχει απαρτία, η 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι χωρίς νέα ειδοποίηση σε χρόνο που έχει 
καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, οπότε χρειάζεται η παρουσία 
τουλάχιστον του 30% των μελών με δικαίωμα συμμετοχής. Αν και πάλι δεν 
υπάρχει απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα, σε ημερομηνία που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, 
οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, όσα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής και 
αν παραστούν. 

5. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη  σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης, το  Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο 
των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, καθώς και πίνακα 
υποψηφιοτήτων. Η  δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται 
με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων. Για την ανωτέρω 
τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δημοσίευση του καταλόγου 
γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο του Συλλόγου. 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του 
καταλόγου μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών 
από τη δημοσίευσή του. Η καταβολή των οφειλομένων θεωρείται έγγραφη 
αντίρρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των 
αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) 
πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της 
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Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις 
γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο 
τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται 
πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 

6. Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αφού διαπιστώσει τη νόμιμη συγκρότησή της. Αμέσως μετά η 
Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον Γραμματέα. Σε περίπτωση 
αρχαιρεσιών, αυτές διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, 
της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός 
αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής 
του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήσεως 
του Συλλόγου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και 
ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Διοικητικού 
Συμβουλίου, υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγούμενου 
οικονομικού έτους που συνοδεύεται από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
αποφασίζεται η απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, ψηφίζεται ο 
οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους και ο 
προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Επίσης, γίνονται αρχαιρεσίες κάθε τρία 
χρόνια. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην Πρόσκληση της 
Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες. Οποιοδήποτε μέλος με δικαίωμα συμμετοχής 
επιθυμεί να συζητηθεί κάποιο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να υποβάλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρίτο χρόνο τα όργανα 
διοίκησης του Συλλόγου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
που υπέβαλαν έγγραφη υποψηφιότητα. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, των Τεχνικών Επιτροπών ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής: 
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1. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου αθλητικών ανώνυμων εταιρειών και κάθε είδους 
εμπορικών εταιρειών, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την 
εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. 
2. Οι εν ενεργεία χρονομέτρες και τεχνικοί εκπρόσωποι και γενικά αυτοί που 
ασκούν διαιτητικό έργο σε αγώνες αθλημάτων στα οποία μετέχει ο Σύλλογος. 
3. Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή ή δασκάλου του σκι ή προπονητή 
αθλημάτων ορειβασίας-αναρρίχησης ή οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες σε 
ιδιωτικές σχολές εκμάθησης σκι. 
4. Όσοι εμπίπτουν στις λοιπές απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 
2725/1999. 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Το ψηφοδέλτιο διαιρείται σε 
δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του 
ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των 
υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική 
σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον 
υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους συμβούλους της προτίμησής του με 
σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας 
σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και 
δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι έξι (6) υποψήφιους σύμβουλους. Η εκλογή 
γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι  υποψήφιοι. 
Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων 
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου 
συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων προέδρων, ο 
πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του 
με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, 
εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς 
προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής 
επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τρεις (3). 

Κατά την ψηφοφορία για το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος και οι οκτώ (8) 
πλειοψηφούντες σύμβουλοι απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τρεις (3) που 
έπονται ορίζονται αναπληρωματικοί σύμβουλοι, με την ίδια περίοδο θητείας τριών 
(3) χρόνων. Αυτοί καλούνται σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας να αντικαταστήσουν 
τακτικούς συμβούλους σε περίπτωση που μία θέση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μείνει κενή.  

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά 
μέλη για την Τεχνική Επιτροπή Χειμερινών Αθλημάτων (ΤΕΧΑ), δυο (2) τακτικά και 
δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για την Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (ΤΕΟ) και δύο 
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(2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για την Τεχνική Επιτροπή Αναρρίχησης 
και Ορειβατικού σκι (ΤΕΑ). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση, που συγκαλείται μετά από 
πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από τις 
αρχαιρεσίες, συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη 
πλειοψηφία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο 
Ορειβασίας, τον Έφορο Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι, τον Έφορο Χειμερινών 
Αθλημάτων, τον Έφορο Κτισμάτων και τον Ειδικό Γραμματέα.  

Διακοπή της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την πάροδο τριών (3) ετών 
συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 14 

. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται με την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, 
διαχειρίζεται την περιουσία του, προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
και εκτελεί τις αποφάσεις της. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι δυνατόν να αλλάξει η σύνθεσή του σε συνεδρίαση που είναι 
παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα και 
έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού 
Γραμματέα, ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. 
Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη του. 

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων. Ειδικότερα, 
αποφάσεις που δεσμεύουν τον Σύλλογο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών 
ή αφορούν σε δαπάνες μεγαλύτερες των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) παίρνονται 
με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με 
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και 
τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα 
πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με 
απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση των Εφόρων , μπορεί να αποκλείσει για 
εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα από τις δράσεις του 
συλλόγου μέλη που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας ή τους κανονισμούς 
λειτουργίας. Παράλληλα, οφείλει να παραπέμψει το θέμα στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις να θεωρηθούν 
πως παραιτήθηκαν και να αντικατασταθούν από τους αναπληρωματικούς που έχουν 
προτεραιότητα. Στην περίπτωση αυτή, πριν προχωρήσει στην απόφαση 
αντικατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να απευθύνει έγγραφη 
πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Εφόσον οι εξηγήσεις του απουσιάζοντος μέλους 
κριθούν ανεπαρκείς, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, μπορεί να αντικαταστήσει το μέλος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Κάθε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται χωρίς την με 
οποιοδήποτε μέσο γραπτή ειδοποίηση όλων των μελών του, τουλάχιστον σαράντα 
οκτώ 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση, είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Ο Πρόεδρος: 

Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις σχέσεις του μετά 
τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και 
των Δικαστικών Αρχών. Η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Προγραμματίζει και εποπτεύει τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου, όπως 
εκφράζονται από την εκάστοτε πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαμορφώνει 
τους γενικούς στόχους και την πολιτική του Συλλόγου και εισηγείται σχετικά στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα προς 
συζήτηση θέματα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ή του υποβάλλονται από άλλα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Υπογράφει συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενα έγγραφα, γραμμάτια 
είσπραξης, εντάλματα πληρωμής και επιταγές, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο 
με πρώτη υπογραφή. 
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Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλου θέματος 
που αφορά τον Σύλλογο ή τις δραστηριότητές του. 

Έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και ομάδες εργασίας, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

Δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Ο Αντιπρόεδρος: 

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες, όταν αυτός απουσιάζει. 

Ορίζεται ως υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος προβολής του 
Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ο Γενικός Γραμματέας: 

Μαζί με τον Πρόεδρο, εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις σχέσεις του μετά τρίτων, 
φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των 
Δικαστικών Αρχών. 

Επιμελείται τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, παρακολουθεί την 
αλληλογραφία και το Μητρώο Μελών, γράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, διαβάζει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
την αλληλογραφία του Συλλόγου, φροντίζει την έγκαιρη κοινοποίηση και αποστολή 
κάθε εγγράφου, τηρεί το Πρωτόκολλο, καλεί, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση. 

Υπογράφει συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενα έγγραφα, γραμμάτια 
είσπραξης, εντάλματα πληρωμής και επιταγές, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο 
με δεύτερη υπογραφή. 

Έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και ομάδες εργασίας, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

Αν κάποιο μέλος του Συλλόγου θέλει να συζητηθεί κάποιο θέμα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το θέτει υπόψη του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος οφείλει να το φέρει 
στην επόμενη συνεδρίαση, εφόσον αυτό είναι εφικτό Το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να εξετάσει το θέμα και να απαντήσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τη συζήτησή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 
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Ο Ειδικός Γραμματέας: 

Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα και είναι υπεύθυνος για τη Βιβλιοθήκη και το 
Αρχείο του Συλλόγου. 

Είναι αρμόδιος για την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Ο Ταμίας: 

Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που προβλέπονται 
από τον νόμο, κάνει τις εισπράξεις και πληρωμές ο ίδιος ή τα εξουσιοδοτημένα από 
το Διοικητικό Συμβούλιο άτομα και καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Συλλόγου κάθε ποσό που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000€). Το ποσό αυτό μπορεί 
να αυξάνεται ή να μειώνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Συντάσσει κάθε χρόνο ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό του Συλλόγου. 

Μπορεί να αποσύρει από τις Τράπεζες χρήματα του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ενέργεια αυτή είναι απαραίτητο απόσπασμα 
πρακτικών υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

Τον Ταμία δύνανται να υποκαθιστούν στις εισπράξεις από εκδηλώσεις του Συλλόγου 
υπόλογοι, οριζόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να 
αποδίδουν στον Ταμία ή άλλον αρμόδιο διορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
εντός τριών (3) ημερών από την είσπραξη. 

Αν ο Ταμίας απουσιάζει και δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον 
αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Ο Έφορος Χειμερινών Αθλημάτων: 

Προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής Χειμερινών Αθλημάτων. 

Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος, αγωνιστικού 
και μη, και έχει την ευθύνη των αθλητικών ομάδων. 

Έχει την επιμέλεια του υλικού χειμερινών αθλημάτων. 

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα χειμερινών αθλημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Ο Έφορος Ορειβασίας: 
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Προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας. 

Είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα των διάφορων ορειβατικών εκδηλώσεων του 
Συλλόγου. 

Έχει την επιμέλεια του ορειβατικού και αναρριχητικού υλικού. 

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα ορειβασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Ο Έφορος Αθλητικής  Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι: 

Προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι. 

Είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα των διάφορων αναρριχητικών εκδηλώσεων του 
Συλλόγου και έχει την ευθύνη των ομάδων αθλητικής αναρρίχησης και ορειβατικού 
σκι. Έχει την επιμέλεια του αντίστοιχου υλικού. 

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα αναρρίχησης και ορειβατικού σκι. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Ο Έφορος Κτισμάτων: 

Φροντίζει για την καλή εμφάνιση και σωστή λειτουργία του εντευκτηρίου και των 
καταφυγίων του Συλλόγου και ελέγχει την κινητή περιουσία τους. Επιμελείται την 
αξιοποίησή τους, προετοιμάζει έγγραφα, συμβόλαια και επικοινωνεί με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Οι προτάσεις του δεν είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. και δεν έχει δικαίωμα 
υπογραφής επί οικονομικών συναλλαγών. 

Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα του εντευκτηρίου και των 
καταφυγίων, για τα οποία είναι υπεύθυνος. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας στις οποίες 
να αναθέτει την υλοποίηση ορισμένων από τους σκοπούς του Συλλόγου ή την 
ιδιαίτερη καλλιέργεια των ενδιαφερόντων κατά κατηγορίες των μελών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας του 
Συλλόγου (καταφυγίων ,επιτροπών, ομάδων κλπ) που εφαρμόζονται από όλα τα μέλη 
και οι οποίοι δεν μπορούν να αντίκεινται στα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Ε΄ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 28 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει για τρία (3) χρόνια το Πειθαρχικό Συμβούλιο που 
απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Δικαίωμα 
εκλογής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν τα μέλη του Συλλόγου από την ημερομηνία 
εγγραφής των οποίων έχουν παρέλθει τουλάχιστον επτά (7) συναπτά έτη. Το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει 
Πρόεδρο και Γραμματέα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι 
παρόντα όλα τα μέλη του και οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία. Στις 
συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρίσκονται και τα 
αναπληρωματικά του μέλη και να εκφράζουν γνώμη, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση 
για θέματα παραβίασης του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν είτε το Διοικητικό Συμβούλιο 
είτε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου με αίτησή του μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να παραπέμψει άμεσα το θέμα στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει το αργότερο σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες. Αφού ακούσει όσους μάρτυρες προταθούν ή όσους αυτεπαγγέλτως καλέσει 
το ίδιο για κατάθεση και συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και βέβαια μετά από 
ακρόαση του καταγγελλόμενου, εκδίδει την απόφασή του. Σε περίπτωση που κρίνει 
ότι υπάρχει σοβαρή παράβαση του Καταστατικού ή συμπεριφορά αντίθετη με τον 
αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου, το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου εκδίδονται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία κατάθεσης σε αυτό της αίτησης σύγκλησης. Οι παραπάνω 
αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο 
πρακτικών που τηρεί ο Γραμματέας του. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται 
είναι ανάλογες με τα παραπτώματα και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου: 

1. Παρατήρηση. 
2. Έγγραφη επίπληξη. 
3. Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε εκδήλωση και τις εγκαταστάσεις του 
Συλλόγου. 
4. Διαγραφή. Κατά της ποινής αυτής το μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση με αίτησή του που πρέπει να 
καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί το 
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αργότερο έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
Εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν ενεργεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από αυτό το Καταστατικό, επιλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ 30 

Σε κάθε Γενική Συνέλευση που εκλέγεται Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται και 
Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) τακτικά και ένα (1) 
αναπληρωματικό μέλος με θητεία τριών (3) χρόνων. Έχει υποχρέωση κάθε χρόνο να 
υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για την οικονομική κατάσταση του 
Συλλόγου και τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
δικαιούται να πραγματοποιήσει διαχειριστικό έλεγχο οποτεδήποτε το κρίνει 
αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ενημερώσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τον έλεγχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί η 
Εξελεγκτική Επιτροπή να το ασκήσει μέχρι δύο (2) φορές σε κάθε διαχειριστική 
περίοδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή το αργότερο έναν (1) μήνα 
πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

Εάν η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν ενεργεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από αυτό το Καταστατικό, επιλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 32 

1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία: 
α) Μητρώου Μελών 
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
δ) Εσόδων - Εξόδων 
ε) Περιουσιακών Στοιχείων 
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 
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2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την αρμόδια προς τούτο 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή από άλλο εξουσιοδοτημένο 
όργανο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΠΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 33 

Πόροι του συλλόγου είναι: 

1. Αυτοί που αναφέρονται στο Άρθρο 7 και προέρχονται από συνδρομές των 
μελών και δικαιώματα εγγραφής, καθώς επίσης και δωρεές από μέλη. 
2. Πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου. 
3. Έσοδα από πωλήσεις. 
4. Έσοδα από γιορτές και άλλες εκδηλώσεις. 
5. Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. 
6. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων που 
γίνονται δεκτές πάντα όπως ορίζει ο νόμος. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

Οι πόροι του Συλλόγου διατίθενται ως εξής: 

1. Οι όποιες δωρεές γίνονται για συγκεκριμένη δραστηριότητα αναλίσκονται για 
αυτή και μόνο. 
2. Η κατανομή των χρημάτων γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από αυτούς που προβλέπονται σε αυτό το Καταστατικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου γίνεται κάθε χρόνο από την 
Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η 
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη 
Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 37 

Η Τεχνική Επιτροπή Χειμερινών Αθλημάτων (ΤΕΧΑ) απαρτίζεται από τον Έφορο 
Χειμερινών Αθλημάτων και τέσσερις (4) συμβούλους από μέλη του Συλλόγου. Οι δύο 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες και οι άλλοι δύο 
επιλέγονται με ευθύνη του Εφόρου, ο οποίος εισηγείται για έγκριση  από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη συγκρότησή του.  

ΑΡΘΡΟ 38 

Η ΤΕΧΑ αποτελεί τεχνικό και συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Καθήκον της ΤΕΧΑ είναι η οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εκδήλωσης 
χειμερινών αθλημάτων, η παρακολούθηση της δράσης των μελών που ασκούνται στα 
χειμερινά αθλήματα, η δημιουργία υποβάθρου για την παραπέρα αθλητική 
ανάπτυξη, ο καταρτισμός του αθλητικού προγράμματος και η παρακολούθηση της 
εκτέλεσής του, η προετοιμασία των αθλητών, η διατύπωση πρότασης προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή προπονητών και η παρακολούθηση του έργου 
τους, καθώς και η προμήθεια του απαιτούμενου αθλητικού υλικού. 

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν την ΤΕΧΑ διενεργούνται μέσω του 
ταμία ή άλλου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. ατόμου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

Στην πρώτη συνεδρίαση της ΤΕΧΑ, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο έφορος χειμερινών αθλημάτων αναθέτει 
αρμοδιότητες κατά την κρίση του  στα μέλη της επιτροπής. 

Αντικατάσταση των διορισμένων μελών της ΤΕΧΑ γίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Εφόρου Χειμερινών Αθλημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

Η Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας απαρτίζεται από τον Έφορο Ορειβασίας και τέσσερις 
(4) συμβούλους από μέλη του Συλλόγου. Οι δύο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
κατά τις αρχαιρεσίες και οι άλλοι δύο επιλέγονται με ευθύνη του Εφόρου, ο οποίος 
εισηγείται για έγκριση  από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά 
τη συγκρότησή του.  
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ΑΡΘΡΟ 41 

Η ΤΕΟ αποτελεί τεχνικό και συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Καθήκον της ΤΕΟ είναι να φροντίζει την ορειβατική δραστηριότητα του Συλλόγου. Η 
ΤΕΟ καταρτίζει πρόγραμμα δράσης, και έχει την επίβλεψη των εκδηλώσεων αυτών. 
Φροντίζει, επίσης, και για την προμήθεια του απαραίτητου ορειβατικού υλικού. 

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν την ΤΕΟ διενεργούνται μέσω του 
ταμία ή άλλου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. ατόμου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

Στην πρώτη συνεδρίασή της ΤΕΟ, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο έφορος αναθέτει αρμοδιότητες κατά την κρίση του 
στα μέλη της Επιτροπής.  

Αντικατάσταση των διορισμένων  μελών της ΤΕΟ γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Εφόρου Ορειβασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

Η Τεχνική Επιτροπή Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι (ΤΕΑ) απαρτίζεται από τον 
Έφορο Αναρρίχησης και τέσσερις (4) συμβούλους από μέλη του Συλλόγου. Οι δύο 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες και οι άλλοι δύο 
επιλέγονται με ευθύνη του Εφόρου, ο οποίος εισηγείται για έγκριση  από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη συγκρότησή του.  

 

ΑΡΘΡΟ 44 

Η ΤΕΑ αποτελεί τεχνικό και συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Καθήκον της ΤΕΑ είναι να φροντίζει δραστηριότητα του Συλλόγου στην αναρρίχηση 
και το ορειβατικό σκι. Η ΤΕΑ καταρτίζει πρόγραμμα δράσης στην αναρρίχηση και το 
ορειβατικό σκι και έχει την επίβλεψη των εκδηλώσεων αυτών. Φροντίζει για την 
προμήθεια του απαραίτητου αναρριχητικού υλικού, διατυπώνει πρόταση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για επιλογή προπονητών και παρακολουθεί το έργο τους. 

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν την ΤΕΑ διενεργούνται μέσω του 
ταμία ή άλλου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. ατόμου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 45 
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Στην πρώτη συνεδρίασή της ΤΕΑ, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο έφορος αναθέτει αρμοδιότητες κατά την κρίση του 
στα μέλη της Επιτροπής.  

Αντικατάσταση των διορισμένων  μελών της ΤΕΑ γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Εφόρου Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι. 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

Οι Τεχνικές Επιτροπές έχουν δικαίωμα να εισηγούνται, αυτεπάγγελτα ή μετά από 
σχετική εισήγηση αρχόντων αγώνων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις πιο κάτω 
ποινές για παραπτώματα αθλητών του Συλλόγου ανεξάρτητα από τυχόν αρμοδιότητα 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου: 

1. Έγγραφη επίπληξη. 
2. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση στην Ομοσπονδία. 
3. Προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο αγώνα του Συλλόγου μέχρι έναν 
(1) χρόνο. 
4. Αποκλεισμό από την ομάδα μέχρι έναν (1) χρόνο. 
5. Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να παραπέμψει τον αθλητή στην 
Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) για να του αφαιρεθεί η Φίλαθλη Ιδιότητα, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

Αθλητικά παραπτώματα, εκτός από εκείνα που θίγουν τη Φίλαθλη Ιδιότητα και 
παραγράφονται όπως ο νόμος ορίζει, παραγράφονται μετά την παρέλευση ενός (1) 
χρόνου από την τέλεσή τους. Οι ποινές αρχίζουν από την κοινοποίηση της απόφασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 48 

Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος και άλλων Ομοσπονδιών, πλην της ΕΟΧΑ και της 
ΕΟΟΑ, εφόσον δημιουργηθούν από την Πολιτεία και έχουν άμεση σχέση με τους 
σκοπούς του Συλλόγου. 

Ο Σύλλογος μπορεί να συνενωθεί με άλλο σωματείο τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 9 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 49 

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση 
στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία πλέον του 50% των μελών με δικαίωμα 
συμμετοχής και χρειάζεται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται σε δύο Γενικές Συνελεύσεις που απέχουν 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μεταξύ τους και στις οποίες είναι υποχρεωτική η 
παρουσία του 75% των μελών με δικαίωμα συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική. Στο εσωτερικό της απεικονίζεται το σήμα 
του Συλλόγου και κάτω από αυτό το έτος ίδρυσης «1930». Στην περιφέρεια του 
κύκλου που περιβάλλει το σήμα αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

Κάθε έγγραφο του Συλλόγου, προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, θα πρέπει να φέρει 
την παραπάνω σφραγίδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 52 

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
…………, στο πλαίσιο συμμόρφωσής του με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 
2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄/17.06.1999), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 
4603/2019 (ΦΕΚ 48 Α΄/14.03.2019) και τον νόμο (4726/2020 (ΦΕΚ 181 
Α΄/18.09.2020), και ισχύει από την ημέρα της επικύρωσής του από το Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης.  

 

 


