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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

(Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

 

Άρθρο 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

Ο Σύλλογος αποτελεί τη συνέχεια του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Ηλιούπολης 
«ΥΜΗΤΤΟΣ», που ιδρύθηκε την 19-9-95 κι αναγνωρίσθηκε με την απόφαση 3480/95 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία με αρ.20194/19-9-

95. 

Σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο 2725/99 και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27-

9-00, το καταστατικό τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του εν λόγω νόμου 
ως εξής : Ο Σύλλογος είναι Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» , με έδρα την Ηλιούπολη 
Αττικής, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και χάριν 
συντομίας θα λέγεται «Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». Το καταστατικό  τροποποιήθηκε  και 
εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του Ν.  4726/2020  με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης  της  
2-3-2022.  

 

Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί του Συλλόγου είναι: 

1) Η ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες της τις μορφές κι εκδηλώσεις, 
όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση, αλπινισμός κι αναβάσεις υπερυψηλών 
βουνών . 

2) Η ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι και της 
χιονοδρομίας.  

3) Η ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση των αθλημάτων της αγωνιστικής αναρρίχησης  και της 
αγωνιστικής  αναρρίχησης βράχου   

4) Η ανάπτυξη και διάδοση της σπηλαιολογίας (αθλητικής κ' επιστημονικής). 

5) Η ανάπτυξη και διάδοση κι άλλων αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενών με τα 
βουνά και την ορεινή φύση. 

6) Η συγκρότηση, η οργάνωση κι ο συντονισμός ομάδων διάσωσης, για περιπτώσεις 
ορειβατικών ατυχημάτων ή άλλου είδους ατυχημάτων, σε συνεργασία με τις οικείες 
κρατικές υπηρεσίες. 

7) Η συμμετοχή σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης, είτε με πρωτοβουλία είτε σε 
συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.  

8) Μεταξύ των σκοπών του Συλλόγου είναι και κάθε άλλη εκδήλωσή που έχει σχέση με την 
πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης και τη διάδοση της 
λαογραφικής παράδοσης του τόπου.  
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9) Συμμετέχει ακόμη σε κίνηση και προσπάθεια για την προστασία του  περιβάλλοντος και 
συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, σωματεία και αρχές, στον αγώνα για την 
εκπλήρωση του σκοπού αυτού . 

 

Άρθρο 3 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών ο Σύλλογος : 

1) Οργανώνει τακτικές αναβάσεις στα βουνά της Ελλάδας και της αλλοδαπής. 

2) Οργανώνει χιονοδρομίες και χιονοδρομικούς αγώνες σύμφωνα με τους επίσημους 
Κανονισμούς που ισχύουν. Φροντίζει για την άσκηση των αθλητών χιονοδρόμων, με τη 
βοήθεια ειδικών προπονητών, συμμετέχει σε τοπικούς εθνικούς ή διεθνείς 
χιονοδρομικούς αγώνες. 

3) Κατασκευάζει και συντηρεί χιονοδρομικές εγκαταστάσεις. Κατασκευάζει και συντηρεί 
ορεινά καταφύγια. Κατασκευάζει και συντηρεί τεχνητές πίστες γι’ αναρρίχηση κι 
οργανώνει ορειβατικές υπαίθριες κατασκηνώσεις. 

4) Πραγματοποιεί χαράξεις και σηματοδοτήσεις ορειβατικών κι αναρριχητικών διαδρομών 
στα Ελληνικά βουνά. 

5) Ιδρύει και συντηρεί σχολές ορειβασίας, αναρρίχησης  και χιονοδρομίας καθώς και 
άλλων αθλημάτων σχετιζόμενων με τα βουνά και την ορεινή φύση, υπό την επίβλεψη 

ειδικών εκπαιδευτών. 

6) Καλλιεργεί την αγωνιστική αναρρίχηση και την αγωνιστική αναρρίχηση βράχου  κι 
οργανώνει αγώνες σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς . Φροντίζει για την 
άσκηση αθλητών αναρριχητών με τη βοήθεια εκπαιδευτών - προπονητών και 
συμμετέχει σε τοπικούς ή διεθνείς αγώνες. 

7) Καλλιεργεί το Ορειβατικό σκι κι οργανώνει αγώνες σύμφωνα με τους επίσημους 
κανονισμούς. Φροντίζει για την άσκηση των αθλητών ορειβατικού σκι με την βοήθεια 
εκπαιδευτών – προπονητών και συμμετέχει σε τοπικούς ή διεθνείς αγώνες  

8) Οργανώνει εξορμήσεις σε σπήλαια της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

9) Παρέχει τη συμβολή και βοήθειά του για επιστημονικές και κάθε είδους εργασίες και 
δημοσιεύσεις, που έχουν σκοπό τη διάδοση και πραγμάτωση των επιδιώξεων του 
Συλλόγου, τη μελέτη και περιγραφή των ελληνικών και ξένων βουνών, τη μελέτη της 
χλωρίδας και της πανίδας. 

10) Εκδίδει ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο στο οποίο δημοσιεύεται όλη η 
δραστηριότητα του Συλλόγου και σχετικά άρθρα και μελέτες. 

11) Συμμετέχει σε κάθε κίνηση και προσπάθεια για τη προστασία της ορεινής φύσης και του 
περιβάλλοντος γενικότερα. 

12) Στα πλαίσια των σκοπών του, ο Σύλλογος μεριμνά για τη μορφωτική και πολιτιστική 
ανάπτυξη των μελών του. 

13) Διοργανώνει εκδρομές φυσιολατρικού, τουριστικού κι άλλου ενδιαφέροντος , στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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14) Διοργανώνει υπηρεσίες προς διεκπεραίωση των εργασιών του και καταρτίζει 
επιτροπές από τα μέλη του. 

15) Με τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί μέλος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), της Ελληνικής Ομοσπονδίας  
Χειμερινών Αθλημάτων  (Ε.Ο.Χ.Α) και κάθε υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης. 
Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου δύνανται  να ιδρύονται   νέα  τμήματα   νομίμως 
αναγνωρισμένων αθλημάτων ολυμπιακών ή μη  και να αποφασίζεται η εγγραφή των 
εν λόγω τμημάτων στις αντίστοιχες αθλητικές ενώσεις και  Ομοσπονδίες.  

 

Άρθρο 4 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

1. Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα αδιακρίτως φύλου, που έχουν συμπληρώσει το 
18° έτος της ηλικίας τους, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν 
στις απαγορεύσεις που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία , μετά από  
σχετική αίτησή τους προς  το Διοικητικό  Συμβούλιο, σε έντυπο του Συλλόγου, 

συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Συλλόγου. 

Η έγκριση παρέχεται από το ΔΣ του Συλλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί. Το ΔΣ μπορεί, με αιτιολογημένη 
απόφασή του για νομικά ή καταστατικά κωλύματα εγγραφής, να μην εγκρίνει το αίτημα 
εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Συλλόγου. Κατά της απόφασης αυτής, ο 
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές 
Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία. 

2. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος  του  Συλλόγου : 

i) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 

ii) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα 
ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει 
καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει 
καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που 
εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του 
νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει και ιδίως για αξιόποινη 
πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του Ν. 2725/1999, ή για χρήση 
ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 
υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 
δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, 
απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί 
όπλων και περί μεσαζόντων. 

iii) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 
παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της 
αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι 
στερήσεις αυτές. 
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iv) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999  με 
τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και 
Δεοντολογίας  (Ε.Φ.Ι.Π.Η.Δ.) με στέρηση της φίλαθλης ιδιότητος του και για όσο 
χρόνο  διαρκεί η τιμωρία.  Τα  ως άνω κωλύματα ισχύουν για τους μετόχους 
Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας με τις προϋποθέσεις του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 
2725/99 όπως εκάστοτε ισχύει. 

v) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη, το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο 
διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο 
από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν  σύμβαση με το σωματείο 
για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως 
ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη διοικητικού 
συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για  όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη, με 
οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Οι 
μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 
ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή 
εξελεγκτικής επιτροπής του  σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και 
ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι 
μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως 
αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε 
είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του 
σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 
ομοσπονδίες. 

3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και 
οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του  
σωματείου εφόσον αυτό  καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, 
ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος του 
σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο 
διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα 
υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 
8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης 
αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η 
τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, 
θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι 
παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο 
ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», 
μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση. 

4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό 
έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του  
σωματείου εφόσον  καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, 
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ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της 
σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, 
του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παρόντος, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του 
σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που 
διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 

Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, 
του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του 
αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της 
τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των 
μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να 

εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο, εφόσον αυτό  καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και 
να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων 
ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό 
πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται 
και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας 
ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί 
Τ.Α.Α. ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αρ. 3 παρ. 8 του Ν. 2725/99 όπως εκάστοτε ισχύει 
κωλύματα 

6. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου 
χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.  

7. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την 
εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της 
ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα 
στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα 
του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως 
άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

8. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα που έχουν 
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στους επιδιωκόμενους σκοπούς του. 
Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στη Διοίκηση, δεν ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και 
δεν υπόκεινται σε οικονομικές υποχρεώσεις προς το  Σύλλογο.  

 

Άρθρο 5 

Αθλητές του Συλλόγου είναι οι κατέχοντες τα Δελτία Αθλητών και κάρτες Υγείας  Αθλητών  
που εκδίδουν οι αντίστοιχες Ομοσπονδίες   (έγγραφα που θα πρέπει να φέρουν τη νόμιμη 
θεώρηση  από αυτές  για την εκάστοτε τρέχουσα αγωνιστική περίοδο) και συμμετέχουν στις 
αγωνιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου, μη έχοντας ανάμιξη στα διοικητικά αυτού. 

Οι αθλητές μετά από ένα έτος αφότου έπαυσαν να συμμετέχουν σε επίσημους αθλητικούς 
αγώνες, δικαιούνται να γίνουν μέλη με μόνη την υποβολή προς το Δ.Σ. του Συλλόγου 
σχετικής έγγραφης δήλωσης. 
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Οι εν ενεργεία αθλητές της αγωνιστικής αναρρίχησης, της αγωνιστικής αναρρίχησης  βράχου  
και του ορειβατικού σκι, μπορούν να αποκτήσουν εκτός από την ιδιότητα του αθλητή κι αυτή 
του μέλους του Συλλόγου, αφού συμπληρώσουν το 35° έτος της ηλικίας τους. 

 

Άρθρο 6 

Τα μέλη πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής κι ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο που ορίζεται κάθε 
φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιορίσει στο μισό το δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη 
συνδρομή προκειμένου για σπουδαστές, εργαζόμενους, στρατευμένους ή άλλη κατηγορία 
προσώπων, καθώς επίσης και στην περίπτωση συζύγων μελών . 

 

Άρθρο 7 

Τα μέλη υποχρεούνται: 

1) Να καταβάλλουν τις προς το Σύλλογο συνδρομές τους. 

2) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. 

3) Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό του Συλλόγου. 

4) Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
επιτροπών. Να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα οποιαδήποτε εργασία ή 
αποστολή που τους ανατίθεται από τα όργανα του Συλλόγου, για την πρόοδο και 
πραγμάτωση των σκοπών του  Να επιδεικνύουν καλή αγωγή, κοσμιότητα και άψογη 
συμπεριφορά, στα γραφεία, στο εντευκτήριο, στο γυμναστήριο, στο καταφύγιο, στους 
αγώνες, τις ορειβατικές αναβάσεις και λοιπές εκδηλώσεις. 

Ειδικότερα: να φροντίζουν για το γόητρο και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου. Η εκτέλεση 
των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη, έστω κι 
αν αυτά είχαν μειοψηφήσει κατά τη λήψη τους. 

 

Άρθρο 8 

ΠΟΡΟΙ 

1) Πόροι του Συλλόγου είναι: 

01. Τα ποσά τα προερχόμενα από δικαιώματα εγγραφών, συνδρομών ή εκτάκτων 
εισφορών των μελών. 

02. Εισπράξεις από την εκμίσθωση και τη χρησιμοποίηση του καταφυγίου, του 
γυμναστηρίου, από εκμετάλλευση του εντευκτηρίου , από εισιτήριο εισόδου 
αγώνων και λοιπές εκδηλώσεις (χορός κλπ). 

03. Τόκοι καταθέσεων. 

04. Κρατικές, Δημοτικές και κάθε φύσεως επιχορηγήσεις.  

05. Από εκδόσεις του Συλλόγου (περιοδικά, χάρτες κλπ).  

06. Δωρεές ή κληροδοτήματα, καθώς επίσης και' κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται 
από νόμιμες αιτίες, επ’ ωφελεία απογραφής. 
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2) Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς 
τους σκοπούς του Συλλόγου, δε γίνονται δεκτές. 

3) Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται, για 
λογαριασμό του Συλλόγου, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. 

4) Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούμενης στα πρακτικά αυτού και υπέρ των σκοπών 
του. 

Άρθρο 9 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ -ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο, αν γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους 
αυτή γραπτά τρεις (3) μήνες πριν τελειώσει ο λογιστικός χρόνος, ο οποίος συμπίπτει με τον 
ημερολογιακό χρόνο και ισχύει για το τέλος αυτού. 

Για μέλος που καθυστερεί δυο (2) συνεχόμενα έτη να καταβάλλει τη συνδρομή του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή του, χωρίς καμιά 
προειδοποίηση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος του Συλλόγου για τους πιο κάτω 
λόγους: 

1ον Αν καταδικαστεί τελεσίδικα  για κακούργημα ή άλλο ατιμωτικό αδίκημα  

2ον Αν μέλος για οποιοδήποτε λόγο έβλαψε δόλια τα συμφέροντα του Συλλόγου η 
ενεργεί εναντίων των σκοπών και επιδιώξεών του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει τη διαγραφή του υποχρεούται γραπτά να 
καλέσει  το προς διαγραφή μέλος να απολογηθεί εγγράφως. Η απόφαση που θα εκδοθεί, 
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο διαγραμμένο μέλος.  

 

Άρθρο 10 

ΟΡΓΑΝΑ 

Όργανα του Συλλόγου είναι: 

1°. Η Γενική Συνέλευση. 

2°. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3°. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

4°. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ως όργανο ελέγχου. 

 

Άρθρο 11 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρτότερο σώμα και το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. 

Αποφασίζει για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το καταστατικό, του οποίου ερμηνεύει 
αυθεντικά τις αμφισβητούμενες διατάξεις . 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα 
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Φεβρουάριο ή Μάρτιο. 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε φορά που θα κριθεί απαραίτητο, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών που έχουν πληρώσει τη 
συνδρομή του τρέχοντος χρόνου , η οποία θα περιλαμβάνει και τα προτεινόμενα θέματα για 
συζήτηση. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος έχει 
υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση , μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, οπότε η 
συζήτηση περιορίζεται στα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε. 

Σε κάθε γενική συνέλευση εκλέγεται προεδρείο  που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το 
Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής  Συνέλευσης. Ο Γραμματέας 
κρατάει  πρόχειρα πρακτικά και καθαρογράφει μετά αυτά στα βιβλία των γενικών 
συνελεύσεων. Τα  δυο αυτά μέλη  μαζί με το δικαστικό αντιπρόσωπο  που ορίζεται από το 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αποτελούν και την εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών  η 
οποία διενεργεί τις εκλογές , ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τους επιτυχόντες και σε 
περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί την κλήρωση  τους.   

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το 

Δ.Σ. του σωματείου καταρτίζει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 
ψήφου και τον δημοσιεύει  με   τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή στον  
ιστότοπο του σωματείου. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες 
αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών 
(3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της 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. Καταβολές καθυστερούμενων συνδρομών 

είναι  δυνατόν να πραγματοποιηθούν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την 
ψηφοφορία. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/4 των μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντα 
χρόνου. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά εντός 
(δέκα) 10 ημερών, την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης , οπότε απαρτία αποτελούν οσαδήποτε παρόντα μέλη του Συλλόγου . 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ανακαλεί αυτά ή μέλη αυτών, όταν 
υπάρχει σπουδαίος λόγος , ασκεί έλεγχο κι εποπτεία επ’; αυτών. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και 
την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του 
Συλλόγου , με παρόντα το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των 
παρόντων που  έχουν δικαίωμα ψήφου , δηλαδή αυτών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή 
του τρέχοντα χρόνου. Στις αρχαιρεσίες  για την ανάδειξη Προέδρου, μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. 
ψηφίζουν όσοι έχουν συμπληρώσει ένα έτος ως μέλη του σωματείου και έχουν το δικαίωμα 
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εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, πλην αν πρόκειται για αρχαιρεσίες και 
για προσωπικά ζητήματα, οπότε είναι μυστική.  Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον 
τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως 
δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος  ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ τα 
υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
κατά τα ανωτέρω .   Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου , του Πειθαρχικού Συμβουλίου  ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
μπορούν να το δηλώσουν και την ημέρα της εκλογής στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, 

ο οποίος αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης, πριν από την 
έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το συμβούλιο, το Πειθαρχικό και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή. Εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από 
οκτώ (8) ημέρες στην ίδια αίθουσα, με μόνο θέμα την εκλογή του νέου διοικητικού 
συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων 
προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται 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 σύμβουλους 
της προτίμησής του και σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της 
προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι πέντε  (5) υποψήφιους συμβούλους.  
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 υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη 
πλειοψηφία από το σύνολο  των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. 

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 ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς 
εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που 
γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

Η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και συντάσσει πίνακα διαλογής. 
Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας, 

τόσο για το διοικητικό συμβούλιο όσο και  για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και για την 
Εξελεγκτική Επιτροπή και συγχρόνως καθορίζει και τη σειρά των επιλαχόντων , ανάλογα 
προς τον αριθμό των ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος. Κατόπιν συντάσσει 
πρακτικό για την εκλογή και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μελών του διοικητικού 
συμβουλίου , του Πειθαρχικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που 
υπογράφεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, το γραμματέα και τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής. 



Σελίδα 10 από 15 
 

 

Άρθρο 12 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αρχαιρεσίες κάθε τρία (3) έτη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά  (7) μέλη . Το Διοικητικό  Συμβούλιο στην 
πρώτη συνεδρίαση του , το αργότερο 15 ημέρες μετά τη ΓΣ  με πρόσκληση του εκλεγέντος 
Προέδρου  ή σε περίπτωση αδράνειας αυτού  του πλειοψηφήσαντος  συμβούλου  εκλέγει  
από τα μέλη του  με απόλυτη πλειοψηφία τον   Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραμματέα  και  Ταμία 
και με σχετική πλειοψηφία τα υπόλοιπα μέλη του ήτοι  Ειδικό Γραμματέα   και τον  Έφορο 
ορειβασίας αναρρίχησης   και  τον Έφορο  χιονοδρομίας  -καταφυγίων και υλικού.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα , παραλαμβάνει από το 
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο , με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής το Αρχείο , 
το Μητρώο , τα βιβλία Πρακτικών , το βιβλίο Ταμείου , το βιβλιάριο καταθέσεων, την 
Αλληλογραφία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. 

Άρθρο 13 

Ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζει να εκπροσωπεί το 
Σύλλογο, μέχρι ν’ αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 14 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα. Εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη ή 
ζητηθεί από δύο συμβούλους με προσκλήσεις που κάνει ο Πρόεδρος με τα θέματα που θα 
συζητηθούν. 

Όταν ο Πρόεδρος αμελεί, η πρόσκληση αποστέλλεται από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σ’ απαρτία παρόντων των τεσσάρων (4) μελών αυτού.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο 
πρακτικών αυτού και υπογράφονται από τον Πρόεδρο , τον Γραμματέα και τους παρόντες 
συμβούλους. 

 

Άρθρο 15 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά διευθύνει το Σύλλογο κι εκτελεί τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης . 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη 
Διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην της ακίνητης 
περιουσίας για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση . 

3) Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται 
παραιτηθέν και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τον πρώτο 
αναπληρωματικό . 
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4) Οι κενές θέσεις των συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, 

συμπληρώνονται με τη σειρά της εκλογής των εκλεγέντων αναπληρωματικών. 

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση κι επιτυχία του 
σκοπού του , δύναται να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών 

τμημάτων του , από τα μέλη του Συλλόγου ή και με ειδική σύμβαση μη μέλη του 
Συλλόγου , με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή . 

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν’ αναθέτει αρμοδιότητες σε μέλη ή σε μη μέλη του 
Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών, 

μη αντικειμένων στις διατάξεις του παρόντος 

7) Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, δεν έχουν 
δικαίωμα σε αντιμισθία , προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν , το δε αξίωμά τους 
είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση κι έξοδα για κίνηση και παράσταση , όταν 
απασχολούνται με υποθέσεις του Συλλόγου ή μετακινούνται γι' αυτές. 

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ορίζει αντιπροσώπους  του Συλλόγου στις 

υπερκείμενες δευτεροβάθμιες  αθλητικές οργανώσεις  οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του 
ΔΣ  

 

Άρθρο 16 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά κι εξώδικα σε κάθε περίπτωση.  

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αλληλογραφεί στο όνομα του Συλλόγου και με τον Γενικό Γραμματέα υπογράφει τα έγγραφα, 

ως και τα εντάλματα πληρωμής.   

Φέρνει στο Συμβούλιο τα θέματα για συζήτηση. 

Έχει την επιμέλεια για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Επιπλέον  προβαίνει στο άνοιγα του  τραπεζικού  λογαριασμού στο όνομα του σωματείου, 
στη διενέργεια αναλήψεων, στην διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών  με κωδικούς  τους 
οποίους  παραχωρεί η Τράπεζα στο Σωματείο  και για την τήρηση  των οποίων είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος, λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε 
άλλου θέματος που αφορά το σωματείο ή τις δραστηριότητές του και  είναι  υπεύθυνος για 
την τήρηση και το περιεχόμενο της σελίδας του σωματείου στο διαδίκτυο και  στα μέσα  
κοινωνικής δικτύωσης.    

Έχει τη γενική ευθύνη και δίνει γενική κατεύθυνση στα ζητήματα του Συλλόγου. Σε 
περίπτωση απουσίας του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και εν απουσία του 
τελευταίου ο Έφορος ορειβασίας - αναρρίχησης. 

 

Άρθρο 17 

Ο Γενικός Γραμματέας, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Έχει την επιμέλεια στα θέματα αλληλογραφίας. Τηρεί μητρώο και πρωτόκολλο. Υπογράφει 
με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου. 

Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου. 
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Τον Γενικό Γραμματέα βοηθά και σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο Ειδικός 
Γραμματέας. 

 

Άρθρο 18 

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη για την περιουσία του Συλλόγου. Έχει την ευθύνη των 
εισπράξεων. 

Εκδίδει ειδικές έντυπες αποδείξεις εις διπλούν, οι οποίες θεωρούνται από τον Πρόεδρο. Το 
αντίγραφο της απόδειξης αποτελεί αρχείο του Συλλόγου.  

Λογοδοτεί για τη διαχείριση  στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση. 

Τα χρήματα του Συλλόγου κατατίθενται σε αναγνωρισμένη Τράπεζα που θ’ αποφασίσει το 
Συμβούλιο και σε έντοκο λογαριασμό. 

Ο Ταμίας στα χέρια του δεν μπορεί να κρατάει χρήματα πάνω από 100.000 δρχ ή 300 Euro  

ή άλλο ποσό που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.   

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και τα λοιπά παραστατικά της διαχείρισής του και 
συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον οποίο εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ενεργεί κάθε πληρωμή  μετά από ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κάθε τρίμηνο υποβάλλει συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στο. τέλος του χρόνου υποβάλλει απολογισμό της διαχείρισής του και 
κατάσταση της περιουσίας του Συλλόγου. 

Τον Ταμία όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος, τον οποίο ορίζει ο ίδιος με 
την έγκριση του Προέδρου. 

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή αμέλεια. 

 

Άρθρο 19 

Ο Έφορος ορειβασίας κι αναρρίχησης εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα των διαφόρων 
ορειβατικών κι αναρριχητικών εκδηλώσεων , σχολών , ορειβατικών κέντρων νεότητας και 
λοιπών εκδηλώσεων του Συλλόγου (που διοργανώνονται είτε από τον ίδιο , είτε σε 
συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς) , καθώς και των αγωνιστικών 
εκδηλώσεων αναρρίχησης και ορειβατικού σκι κι εποπτεύει την καλή εκτέλεσή τους. 

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται , είναι δυνατό να αναπληρωθεί από άλλο Σύμβουλο , ο οποίος 
ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 20 

Ο Έφορος χιονοδρομίας - καταφυγίων και υλικού : 

1) εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα των διαφόρων χιονοδρομικών αγώνων, σχολών 
και λοιπών χιονοδρομικών εκδηλώσεων του Συλλόγου (που διοργανώνονται είτε από 
τον ίδιο, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς) και εποπτεύει 
την καλή εκτέλεσή τους.   
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2) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των καταφυγίων που ανήκουν στο Σύλλογο , 
επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησής τους , 
ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις 
ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά, καταρτίζει διάφορα 
προγράμματα σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του 
Συλλόγου στον τομέα των καταφυγίων και μεριμνά για την εκτέλεσή τους , μετά την 
έγκρισή τους από το Δ.Σ. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση των 
καταφυγίων του Συλλόγου, φροντίζει για την ενημέρωση του γενικού αρχείου του 
Συλλόγου, παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και 
γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τα 
καταφύγια του Συλλόγου, πραγματοποιεί όσες επαφές απαιτούνται σχετικές με τις 
αρμοδιότητές του, συγκροτεί και συντονίζει Ομάδα ή Ομάδες Εργασίας για την 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του και στις 
οποίες μπορεί να είναι επικεφαλής.   

3) έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου (υλικού κλπ),  
φροντίζει για την καλή εμφάνιση των εντευκτηρίων κι εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα 
που του αναθέτει το Δ.Σ. 

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, είναι δυνατόν να αναπληρωθεί από άλλο Σύμβουλο, ο οποίος 
ορίζεται από το Δ.Σ. Εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 21 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται, από τρία (3) μέλη τα οποία είναι ιδρυτικά ή έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετία  ως μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 
δύο μέλη , ενώ αποφαίνεται με πλειοψηφία. 

Ύστερα από προηγούμενη πάντοτε εισήγηση του Δ.Σ., το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει 
πειθαρχικές ποινές αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο και συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία, 
σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή παράβαση του παρόντος Καταστατικού ή συμπεριφορά 
μη σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για πράξεις επιβλαβείς σε αυτόν και γενικά 
ανάρμοστη διαγωγή . 

Οι ανωτέρω αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καταχωρούνται σε 
ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από το Γραμματέα του, κοινοποιείται δε στο 
Δ.Σ. το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές 
ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα. και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι 
δε α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) προσωρινός αποκλεισμός από τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου ή τα Εντευκτήρια και τέλος δ) διαγραφή. 

 

Άρθρο 22 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα 
που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε δώδεκα (12) μέρες, με πρωτοβουλία του 
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πρώτου επιτυχόντα κι εκλέγει τον Πρόεδρό της. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τον 
έλεγχο και την εποπτεία των έργων και της καλής διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με το 
καταστατικό και τους νόμους. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες 
πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, για να ενεργήσει το σχετικό έλεγχο διαχείρισης και 
να συντάξει τη σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση . 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει μέτρα που κρίνει αναγκαία για την οικονομική 
και γενική βελτίωση του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 23 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα που έχει στο κέντρο το σήμα του Συλλόγου : 
αετός που κρατά στα νύχια του ορειβατική αξίνα και σκι (χιαστί), να πετάει στην κορυφή του 
Ολύμπου και γύρω τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ- (E.O.Σ) 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και έτος ίδρυσης 1995. 

 

Άρθρο 24 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του 
Αστικού Κώδικα , των σε ισχύ Νόμων περί Σωματείων , όπως επίσης και προς κάθε διάταξη 
του Ν.2725/99 και κάθε συναφή διάταξη νόμου άλλης αθλητικής νομοθετικής πράξης περί 
αθλητικών σωματείων. 

Για τυχόν ασάφειες αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση, εφόσον οι αποφάσεις δεν αντίκεινται 
στην ισχύουσα νομοθεσία . 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει και εσωτερικό κανονισμό για την καλύτερη λειτουργία 
του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 25 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται, όταν προταθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου.  

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντα χρόνου. 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζει η Ειδική Γενική Συνέλευση. 

Η Ειδική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν είναι παρόντα το 1/2 των ταμειακώς εντάξει 
μελών, ενώ αποφασίζει η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. 

 

Άρθρο 26 
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης , που συγκαλείται γι’ αυτό 
το σκοπό και η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 περί 
τροποποίησης του καταστατικού. 

Διαλυόμενου του Συλλόγου, η περιουσία του μεταβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού ή όπου αλλού ορίζει η Αθλητική Νομοθεσία. 

 

Άρθρο 27 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το παρόν Καταστατικό του Ε.Ο.Σ. Ηλιούπολης που αποτελείται από είκοσι  επτά  (27) 

άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του από 
την ειδική για το σκοπό, αυτό συγκληθείσα την 2-3-2022 Γενική Συνέλευση . 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  11-03-2022 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΩΜΑΝΑΣ                                   ΦΛΩΡΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 


