
Καταστατικό 4η έκδοση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Άρθρον 1 - Ιστορικό Ίδρυσης & Επωνυμία

Το ιδρυθέν το έτος 1937 εις Χαλκίδα από 20 ιδρυτικά μέλη κατοίκους της πόλης και λειτουργούν έως
σήμερον σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος – Τμήμα Χαλκίδος» και έχει
μετονομασθεί ήδη εις «Ελληνικόν Ορειβατικόν Σύλλογον Χαλκίδος» αναφέρεται δε κατωτέρω
συντομογραφικά είτε ως «ο Σύλλογος» είτε «το σωματείο» και διατηρεί την επωνυμία του, η οποία
συντομογραφικώς αποδίδεται ως «ΕΟΣ Χαλκίδος».  Για την εκπροσώπηση του Συλλόγου στο εξωτερικό
χρησιμοποιείται η ακριβής μετάφραση της επωνυμίας του σωματείου, ως «Hellenic Mountaineering Club
of Chalcis».

Ο Σύλλογος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στον Σύλλογο ανήκουν και όλα τα περιουσιακά
στοιχεία, κινητά ή ακίνητα του ιδρυθέντος το 1937 σωματείου.

Είναι σωματείο και διέπεται από τον ΑΚ, τον ισχύοντα αθλητικό νόμο και το ελληνικό δίκαιο.  Είναι μέλος
και ανήκει εις την εδρεύουσα εις Αθήνας ομοσπονδιακή οργάνωση υπό την επωνυμία Ελληνικός
Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε. Ο. Σ.) μετονομασθείσα ήδη εις «Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας –
Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), αποκαλούμενη περαιτέρω εις το παρόν «η Ομοσπονδία».

Άρθρον 2 - Έδρα

Έδρα του Συλλόγου είναι η Χαλκίδα.

Η παρούσα διεύθυνση του Συλλόγου είναι Αγγελή Γοβιού 22, 341 00, στην Χαλκίδα. Σε περίπτωση
αλλαγής της διεύθυνσης (πάντοτε όμως εντός των ορίων της πόλεως της Χαλκίδος), ο Σύλλογος θα το
ανακοινώσει μέσα από τις διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιεί και τον ιστότοπό του.

Ο Σύλλογος δεν έχει παραρτήματα ή τμήματα αυτοδιοικούμενα ή αυτολειτουργούντα, μπορεί όμως να
έχει χώρους χρησιμοποιούμενους ως Ορειβατικά Καταφύγια, χώρους για προπόνηση ή άλλες αθλητικές
και πολιτιστικές του δραστηριότητες (όπως γραφεία, τεχνητές πίστες αναρρίχησης ή αίθουσες/χώρους
εκδηλώσεων κλπ). Όλοι όμως αυτοί οι χώροι λειτουργούν δυνάμει του παρόντος καταστατικού και
διοικούνται από τον Σύλλογο ενιαία.

Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται και έχει περιοχή ευθύνης ολόκληρη  την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

Άρθρον 3 - Σκοποί

Ο Σύλλογος είναι ένωση φυσικών προσώπων με τους ακόλουθους σκοπούς, πάντα σε συμφωνία με τις
διατάξεις του ΑΚ, του αθλητικού Νόμου 2725/1999 όπως ισχύει και εν γένει της κειμένης νομοθεσίας
που αφορά την λειτουργία των ενώσεων προσώπων, των σωματείων και των αθλητικών σωματείων.

Στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των
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μορφών της ορειβασίας, (αναβάσεις, διασχίσεις, καταβάσεις, αναρριχήσεις, χιονοδρομίες κ.α.), η
φροντίδα της αναπτύξεως αυτών εις την περιοχή του, η προστασία του ελληνικού ορεινού χώρου και η
διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν. Καθώς επίσης η ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού.

Ο Σύλλογος αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των ακόλουθων κλάδων άθλησης:

Α) Ορειβασία

Β) Αναρρίχηση

Γ) Χιονοδρομία

Δ) Ορεινή ποδηλασία

Επίσης στο μέλλον ο Σύλλογος σκοπεύει να ασχοληθεί με τους ακόλουθους κλάδους άθλησης:

Ε) Κατάβαση φαραγγιών (canyoning)

Ζ) Κανόε καγιάκ (ράφτινγκ)

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ιδρυθούν νέοι κλάδοι άθλησης ή μπορεί να
καταργηθούν υφιστάμενοι κλάδοι. Πάντοτε όμως τα αθλήματα που θα καλλιεργεί ο Σύλλογος θα
αφορούν το ορεινό περιβάλλον εν γένει.

Ταυτοχρόνως σκοπός του Συλλόγου είναι και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων
των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Εύβοιας και της Ελλάδας, η εφαρμογή των Αρχών της
Βιωσιμότητας και της Αειφορίας και η διατήρηση και ανάδειξη του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού
αποτελούν επίσης κεντρικούς σκοπούς του Συλλόγου, όπως επίσης και η προστασία και ανάδειξη του
δικαιώματος στο περιβάλλον σύμφωνα με το α. 24 του Ελληνικού Συντάγματος.

Ο Σύλλογος έχει περιοριστικώς και μόνον τους σκοπούς οι οποίοι αναγράφονται στο παρόν
Καταστατικό, αποκλειομένης πάσης παρεκκλίσεως από αυτούς, χωρίς προηγούμενη έγκυρη
τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρον 4 - Μέσα

1. Για την επιτυχία και την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου ιδρύονται Ορειβατικά Καταφύγια,
Γυμναστήρια, καθώς και κάθε είδους χώροι εξάσκησης και λοιπές εγκαταστάσεις, διατηρείται δε η
λειτουργία των εξής αγωνιστικών τμημάτων:

Α) Αναρρίχηση

Β) Χιονοδρομία

Γ) Ορεινή Ποδηλασία

Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την ίδια
απόφαση ιδρύεται αξίωμα εφόρου του ιδρυόμενου αγωνιστικού τμήματος, το οποίο καταλαμβάνει ο
τιμώμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε κατάργηση λειτουργούντος γίνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί
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μέλος υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

2. Για την επιτυχία και την πραγμάτωση των σκοπών του, ο Σύλλογος μπορεί, με την επιμέλεια και
φροντίδα των αρμόδιων Εφόρων:

Α) Να οργανώνει αναβάσεις, διασχίσεις, καταβάσεις, αναρριχήσεις, χιονοδρομίες και άλλες
συναφείς εκδηλώσεις σε ελληνικά και ξένα βουνά.

Β) Να οργανώνει αγώνες αθλημάτων και συμμετέχει σε οργανωμένους από άλλα σωματεία –
μέλη της Ομοσπονδίας, ή και από αυτήν κάθε είδους αγώνες και δημιουργεί κέντρα και σχολές
για την βελτίωση της τεχνικής των μελών του στα ορεινά ή αγωνιστικά αθλήματα και για την
κατάρτιση των τεχνικών στελεχών τους.

Γ) Να δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις, (καταφύγια,
περίπτερα, αναβατήρες κλπ) εξυπηρετούσες τους σκοπούς του και επιμελείται την εύρυθμη
λειτουργία τους.

Δ) Να ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συμπαράσταση και την βοήθειά του για την
κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργανώσεως του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση, από
δημόσιες αρχές και ιδιώτες,έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφ’ όσον δεν θίγουν τον
ορεινό χώρο και το περιβάλλον γενικότερα.

Ε) Να μεριμνά για την μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του.

Επίσης ο Σύλλογος μπορεί να:

ΣΤ) Εκδίδει περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα, εξυπηρετούντα τους σκοπούς του και διατηρεί
διαδικτυακό ιστότοπο. Κάνει χρήση κάθε πρόσφορου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
δικτύωσης για την προαγωγή των σκοπών του.

Ζ) Συμβάλλει με κάθε τρόπο στην γνωριμία του ελληνικού ορεινού χώρου στο ευρύτερο κοινό, με
την μελέτη και περιγραφή των μορφών του, της χλωρίδας και της πανίδας του.

Η) Διοργανώνει, συγκροτεί και διατηρεί ομάδα ορεινών διασώσεων.

Θ) Δραστηριοποιείται στην αρωγή και βοήθεια (πρώτες βοήθειες) μέσω των εξειδικευμένων
μελών του και κινητοποιείται και επεμβαίνει σε αποστολές αντιμετώπισης πάσης φύσεως
καταστροφών.

Ι) Υποβοηθά το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς
και την άμεση ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών.

ΙΑ) Παρεμβαίνει σε θέματα, που αφορούν την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος με σκοπό την ηθική, μορφωτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική
προαγωγή των μελών του και του πληθυσμού εν γένει. Οργανώνει δεντροφυτεύσεις και φροντίζει
για την καθαριότητα των ακτών.

ΙΒ) Συνεργάζεται, εκπαιδεύεται και συμμετέχει είτε με ομάδες είτε ατομικά με ραδιοερασιτέχνες
και όπως τούτο καλύπτεται καλύτερα για τις ανάγκες επικοινωνίας και ασφάλειας των μελών του.

Εκ φύσεως του ΕΟΣ Χαλκίδας δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας στα πλαίσια της

3



Καταστατικό 4η έκδοση

Πολιτικής Προστασίας στην δράση «Έρευνα και διάσωση» μέσω των εξειδικευμένων μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΜΕΛΗ

Άρθρον 5 - Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις

A) Τακτικά

B) Επίτιμα (σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού και του νόμου).

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος, ενώ κατ΄ ελάχιστον είναι 20 μέλη.

Άρθρον 6 - Εγγραφή & Δικαιώματα Μελών

Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και επιδίδονται στην ορειβασία και τα
καλλιεργούμενα από τον Σύλλογο αθλήματα.

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται με Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωσή τους όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.

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

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του
Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο,
συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) παλαιότερων μελών και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει
αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή
ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής
ενδιαφερομένου ως μέλους. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την
τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη
του σωματείου σε δήλωση βούλησης

4



Καταστατικό 4η έκδοση

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στον
Σύλλογο, οι οποίοι ανήκουν στους αθλητές του συλλόγου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη
νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε
μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Τα Μέλη του Συλλόγου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους,
αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, εφόσον έχουν
εκπληρώσει όλες τις έναντι Συλλόγου Ταμιακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένες και τις
τρέχουσες.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους από τον Σύλλογο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού
και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρον 7 - Κωλύματα & Περιορισμοί

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου ή ειδικός συνεργάτης του,
ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των οργάνων του Συλλόγου  οποιαδήποτε
αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του:

Α) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με
το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα
για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως
τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα
του Ν. 2725/99, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή
μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία,
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, 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.

Β) 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.

Γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας
(ΕΦΙΠΗΔ)  και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Ε) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στον Σύλλογο, 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.
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ΣΤ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, για όσο
χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη
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 του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με
οποιονδήποτε 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου,
ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Ζ) Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου οι ιδιοκτήτες Αθλητικών Α.Ε.

Η) Ως προς τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και τα κωλύματα τους για συμμετοχή
στο παρόν σωματείο ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 3 § 3 του Ν. 2725/1999,ήτοι: Οι εν
ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού
αθλήματος από αυτά που καλλιεργεί ο Σύλλογος, επίσης τα μέλη των οικείων συνδέσμων,
μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες
ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους διαιτητές των αθλημάτων που
αναφέρονται στο εδάφιο β΄, της παραγράφου 4, του α. 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Θ) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν
αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος.

Ι) Για τα κωλύματα και τις απαγορεύσεις καθώς και για τις συνέπειες εν γένει για μέλη που δεν
πληρούν τους όρους του νόμου, πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος καταστατικού ισχύουν και
οι προβλέψεις του α.3 του Ν. 2725/1999 καθώς και του Ν.4622/2019, όπως ισχύουν.

Άρθρον 8 - Αθλητές

Αθλητές είναι: τα κατέχοντα ειδικό δελτίο αθλητού και συμμετέχοντα στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του
Συλλόγου και των αντιστοίχων Ομοσπονδιών, τα οποία δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καθώς και στα
όργανα, που εκλέγουν αυτά.

Οι αθλητές των αθλημάτων της ορειβασίας και αναρρίχησης και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών,
μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στον Σύλλογο και να μετέχουν στο Δ Σ και στα άλλα όργανα αυτού,
υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό
πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

Για την δυνατότητα των αθλητών να συμμετέχουν στον Σύλλογο ισχύουν και οι προβλέψεις του α. 3 του
Ν. 2725/1999 όπως ισχύει.

Άρθρον 9 - Επίτιμα Μέλη

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανακηρύσσονται Επίτιμα Μέλη (τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου). Η
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ανακήρυξη γίνεται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου, με
απόφαση λαμβανομένη κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόκειται για πρόσωπα που
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των επιδιωκόμενων από τον Σύλλογο σκοπών, ή
την γενικότερη προαγωγή της Ορειβασίας και των ορεινών αθλημάτων.

Άρθρον 10 - Υποχρεώσεις Μελών

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε χρόνο από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για τον επόμενο της συγκλήσεως χρόνος. Εάν δεν καθορισθεί
από την ετήσια Τακτική Γ.Σ., τότε συνεχίζει να ισχύει η τρέχουσα ετήσια συνδρομή.

Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους. Για σοβαρούς λόγους μπορεί να
καταβληθεί σε δόσεις μετά από απόφαση της Γ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη υποχρεούνται να έχουν
εξοφλήσει την συνδρομή τους πριν την συμμετοχή τους σε δράση του συλλόγου για την οποία απαιτείται
οικονομική συμμετοχή. Τα εγγραφόμενα μέλη καταβάλουν επίσης, πριν από εγγραφή τους δικαίωμα
εγγραφής, το οποίο ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ, ή είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της ετήσιας
συνδρομής.

Με την ίδια απόφασή της και για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Γενική Συνέλευση δύναται να καθορίζει
μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη συνδρομή προκειμένου περί σπουδαστών, εργαζομένων, ή
άλλων κατηγοριών προσώπων, που δεν πέρασαν το 25ον έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης και
προκειμένου περί συζύγων μελών όλων των κατηγοριών.

Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν ενεργώς εις τις δραστηριότητές του Συλλόγου, να δέχονται και
εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή και εργασία που τους ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
εφ’ όσον αυτές είναι σύμφωνες προς τους σκοπούς του Συλλόγου, να καταβάλουν τακτικά τις
συνδρομές τους και να συμμετέχουν των γενικών συνελεύσεων, εφ’ όσον δικαιούνται και να
συμμορφούνται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις των Κανονισμών των
αθλημάτων και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα σ’ όλες τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιμο, έγγραφες
προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις ως και τα τυχόν παράπονά τους, προς τα αρμόδια όργανα του
Συλλόγου.

Άρθρον 11 - Υποχρεώσεις Αθλητών

Οι αθλητές του Συλλόγου οφείλουν να:

Α) Τηρούν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι

Β) Φορούν την επίσημη φανέλα του Συλλόγου σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις και απονομές
μεταλλίων

Γ) Να συνεργάζονται με το σωματείο τους και με συναθλητές τους εντός της ομάδας

Άρθρον 12 - Αποχώρηση Μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο αφού υποβάλλουν έγγραφη
παραίτηση προς αυτόν, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του σωματειακού έτους, από το
τέλος του οποίου και ισχύει, και εφόσον έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους. Το σωματειακό έτος
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συμπίπτει με το ημερολογιακό. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν με γραπτή ανακοίνωσή τους
προς το Δ.Σ..

Άρθρον 13 - Παύση, Διαγραφή & Επανεγγραφή Μελών

Παύουν να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου:

Α) Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο, με απόφαση της Γεν.Συνελεύσεως.

Β) Όσοι διαγραφούν ύστερα από σχετική απόφαση των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Γ) Όσοι δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους του προηγουμένου σωματειακού έτους.
Διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται μετά από γραπτή
ειδοποίηση και αφού περάσει άπρακτος τουλάχιστον ένας μήνας από την έγγραφη αυτή
ειδοποίηση. Για μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη, δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίηση.

Δ) Όσοι δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους των προηγουμένων (2) σωματειακών ετών,
διαγράφονται χωρίς σχετική απόφαση του Δ.Σ..

Τα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον εξοφλήσουν στο ακέραιο τις
οφειλόμενες ετησιες συνδρομές, ή τουλάχιστον τόσες ετήσιες συνδρομές όσες και τα έτη στα οποία
συμμετείχαν τουλάχιστον σε μια (1) δραστηριότητα του συλλόγου, ασχέτως εάν αυτή ήταν δωρεάν ή επί
πληρωμή,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρον 14 - Τα Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.)

Δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρον 15 - Η Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη
του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρον 6
του παρόντος Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη
συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο.
Απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειακώς τακτικά μέλη του συλλόγου, δηλαδή
εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή του προηγούμενου έτους της συγκλήσεως της Γενικής
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Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, Εάν όμως
ιδιαίτεροι λόγοι καθιστούν δύσκολη την σύγκληση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε η σύγκληση
της Γ.Σ. μπορεί να να γίνει και αργότερα, πάντοτε όμως εντός μέχρι και τον μήνα Ιούλιο. Στην
περίπτωση αυτή θα ενημερώνονται καταλλήλως τα μέλη του Συλλόγου.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους,
που θα ορίζει και τα θέματα της Συνελεύσεως, τουλάχιστον το ¼ των τακτικών μελών, που είναι
ταμειακώς ενημερωμένα. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται όπως ορίζεται στην επόμενη
παράγραφο. Ακόμη μπορεί να σταλούν ατομικές προσκλήσεις ταχυδρομικώς εις τα μέλη, ή να γίνει με
σχετικό δημοσίευμα σε μία τοπική εφημερίδα, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Συνέλευση ή να
χρησιμοποιηθούν σχετικές διαδικτυακές εφαρμογές.

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., το Δ.Σ. του Συλλόγου καταρτίζει
και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του
ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε
περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη
σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση
συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Δ.Σ.. Σε περίπτωση
που υπάρχει ιστότοπος, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον
οικείο ιστότοπο. 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 Γ.Σ. 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.

Η Γενική Συνέλευση, της οποίας προεδρεύει εκλεγόμενο με φανερή ή μυστική ψηφοφορία τακτικό μέλος
και στην οποία μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα επίτιμα, ευρίσκεται εν απαρτία
όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών του Συλλόγου, που είναι
ταμειακώς ενημερωμένα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία ή η Συνέλευση, που άρχισε, διακοπεί για έλλειψη
απαρτίας, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες -το αργότερο- οπότε και θεωρείται έγκυρη με
οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών και αποφασίζει εγκύρως για τα μη συζητηθέντα θέματα της
Ημερησίας Διάταξης.

Άρθρον 16

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται διαχειριστικός
απολογισμός του προηγούμενου διαχειριστικού έτους, ο οποίος και συνοδεύεται από την έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους, κατά το οποίο γίνεται η Συνέλευση και
ενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε τρία χρόνια (3) από τριμελή εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο περί αρχαιρεσιών Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα, που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση,
είναι άκυρες.

Άρθρον 17 - Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, διεξάγονται ενώπιον
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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, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Σύλλογος, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου.
Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 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 υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο
τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά
τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 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 συνεδρίασή Δ.Σ. που
συγκαλείται 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.

Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του σωματείου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρον 18 - Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του συλλόγου, που υπέβαλαν
έγκυρα και νομότυπα στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου υποψηφιότητα τρεις (3) μέρες πριν από τις
Αρχαιρεσίες, επτά (7) Συμβούλους, οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η
εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Μελών της
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Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται σε μία ψηφοφορία (κάθε τρία χρόνια) και εκλέγονται κατά σειρά της
επιτυχίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εις την πρώτη συνεδρία του, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την
Γενική Συνέλευση, ανακηρύσσει τον Πρόεδρο (και σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγει τον πρόεδρο μεταξύ
των ισοψηφισάντων), εκλέγει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο & Έφορο Ορειβασίας, Γενικό Γραμματέα,
Ταμία και τρεις Εφόρους: α) Αγωνιστικών αθλημάτων, β) Εγκαταστάσεων και γ) Εκδηλώσεων (Φυσικού
Περιβάλλοντος & Πολιτισμού). Το Δ.Σ. μαζί με τους υπόλοιπους εκλεγέντες ασχολείται με την επιδίωξη
των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών
Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις αυτών.

Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη
πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που
συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου,
παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος
εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση
καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που
για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ
Σ εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

Μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί Σύμβουλοι με
την ίδια περίοδο θητείας, οι οποίοι και καλούνται με τη σειρά επιτυχίας τους, να αναπληρώσουν
τακτικούς, σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παραιτηθεί ή αδυνατεί
για λόγους ανωτέρας βίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
τακτικό ή αναπληρωματικό, αντικαθίσταται αυτό από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους, μη
υπαρχόντων δε επιτυχόντων, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τον
σκοπό αυτό, νέος αριθμός αναλόγως με τον αριθμό των αναγκαιούντων. Όταν οι εκλεγέντες Σύμβουλοι
ισοψηφούν, γίνεται μεταξύ τους κλήρωση, προκειμένου να καταλάβουν θέση εις στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια θητείας του μεταβολή της συνθέσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 την σχετική απόφαση. Η
έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρον 19

Για τις υπηρεσίες τους προς τον Σύλλογο, τα μέλη των οργάνων του δεν δικαιούνται αντιμισθίας. Η
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.

Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά
οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και
διατροφής.

Άρθρον 20 - Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
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Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίες τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν είναι ανάγκη ή το
ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) τουλάχιστον από όλα τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τέσσερα (4) μέλη του, οι δε αποφάσεις του είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρισταμένων στην συνεδρία μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί ή ψήφος του Προέδρου.

Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν ελεύθερα και τα μέλη του Συλλόγου, αρκεί να
ενημερώνουν προς τούτο και να μην παρακωλύουν το όργανο κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

Άρθρον 21

Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδρίες του, είναι
δυνατόν, ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθούν πως παραιτήθηκαν και να
αντικατασταθούν ως Σύμβουλοι – μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση – από τους κατά σειρά
επιτυχίας αναπληρωματικούς.

Δεν μπορεί να αναλάβει προσωρινά ή μόνιμα κάποια Εφορεία ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο
Ταμίας.

Άρθρον 22 - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος καθορίζει την Ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά αυτών, τα έγγραφα και τα εντάλματα, σε περίπτωση δε
κωλύματος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και τούτου κωλυομένου από ένα σύμβουλο οριζόμενο
από το Δ.Σ. Μαζί με τον Γεν.Γραμματέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή,
διοικητική, δικαστική ή άλλη, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Έχει την
γενική εποπτεία των γραφείων και εγκαταστάσεων και γενικά τον έλεγχο της δραστηριότητος του
Συλλόγου και των μελών του.

Άρθρον 23 - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Έφορος Ορειβασίας

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος.  Κατά
προτεραιότητα εκλέγεται από το Δ.Σ. ο εμπειρότερος από το σύνολο των εκλεγέντων ορειβάτης.

Ως Έφορος Ορειβασίας φροντίζει για όλες τις υποθέσεις της Ορειβασίας, της Αναρρίχησης, της
Χιονοδρομίας και των αθλημάτων ορεινού περιβάλλοντος που καλλιεργεί ο Σύλλογος εν γένει.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των διαφόρων εκδηλώσεων του Συλλόγου που
έχουν καθαρά αθλητική μορφή. Μπορεί να βοηθείται από ομάδα εργασίας, οριζόμενη μετά από
πρότασή του.

Εάν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει, ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος
του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση ανάγκης και προσωρινά
μπορεί να ορίζεται και από τον Πρόεδρο.

Άρθρον 24 - Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου
εκτός από τα διαχειριστικά. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της γραμματείας και της
ιστοσελίδας, συντονίζει τις εργασίες των συμβούλων, προσυπογράφει δε από κοινού με τον Πρόεδρο τα
Πρακτικά του Δ.Σ. όλα τα έγγραφα και εντάλματα.
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Εάν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει, ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από
μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση ανάγκης και
προσωρινά μπορεί να ορίζεται και από τον Πρόεδρο.

Άρθρον 25 - Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα από τον Νόμο προβλεπόμενα βιβλία, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει
σε κοινούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε πιστωτικό ίδρυμα κάθε ποσόν το οποίον υπερβαίνει τα
πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ). Το ποσόν αυτό είναι δυνατόν ν’ αυξάνεται ή μειώνεται ύστερα από
απόφαση του Δ.Σ. Από την Τράπεζα δύναται ο Ταμίας ν’ αποσύρει την περιουσία του Συλλόγου,
συνολικώς ή μερικώς, ύστερα από γενική ειδική απόφαση του Δ.Σ. με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον
Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

Εάν ο Ταμίας απουσιάζει, ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος του
Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση ανάγκης και προσωρινά μπορεί
να ορίζεται και από τον Πρόεδρο.

Άρθρον 26 - Έφοροι

Α) Αγωνιστικών Αθλημάτων

Φροντίζει για όλες τις υποθέσεις της Αγωνιστικής Αναρρίχησης και των αγωνιστικών αθλημάτων
που καλλιεργεί ο Σύλλογος εν γένει. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των
διαφόρων εκδηλώσεων του Συλλόγου που έχουν καθαρά αγωνιστική μορφή και εποπτεύει εις την
καλή εκτέλεσή τους.

Β) Εγκαταστάσεων

Φροντίζει για την καλή κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων του Συλλόγου (καταφύγια, γραφεία,
πίστες αναρρίχησης κτλ). Έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου
(υλικών κλπ) η οποία φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου και ελέγχεται από την γραμματεία.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την κάλυψη των κτιριακών αναγκών και των ελλείψεων
υλικού  και εποπτεύει εις την καλή εκτέλεσή τους.

Γ) Εκδηλώσεων (Φυσικού Περιβάλλοντος & Πολιτισμού)

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των διαφόρων εκδηλώσεων του Συλλόγου,
εκτός από αυτές, που έχουν καθαρά αθλητική ή αγωνιστική μορφή και εποπτεύει εις την καλή
εκτέλεσή τους. Ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία και ανάδειξη του Φυσικού
Περιβάλλοντος και τον Πολιτισμό.

Απών ή κωλυόμενος κάποιος Έφορος είναι δυνατόν να αναπληρωθεί από άλλον Σύμβουλο, ο οποίος
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, δύναται να βοηθείται από ομάδα εργασίας, οριζόμενη
μετά από πρόταση του.

Άρθρον 27 - Πειθαρχικό Συμβούλιο

Μαζί με το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ μελών τα οποία
είναι ιδρυτικά, ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετία ως τακτικά μέλη, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το
οποίον αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
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εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων
πάντων των μελών του και αποφαίνεται με πλειοψηφία.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί στο παρελθόν για πειθαρχικά
αδικήματα κατά του Συλλόγου ή για ποινικά αδικήματα με χρηματικό αντικείμενο ή με επιβληθείσα ποινή
άνω των 2 ετών φυλάκισης ή για αδικήματα και συμπεριφορά αντιαθλητική.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι συγγενείς με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
μέχρι και του 3ου βαθμού συγγενείας.

Άρθρον 28 - Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου & Ποινές

Ύστερα από προηγούμενη 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 εις αυτόν και γενικά για ανάρμοστη διαγωγή.

Οι ανωτέρω αιτιολογημένες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο
Πρακτικών, το οποίο τηρείται από τον Πρόεδρό του κοινοποιούνται δε εις το 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 οι ακόλουθες:

Α) ποινή παρατηρήσεως

Β) ποινή επιπλήξεως

Γ) ποινή προσωρινού αποκλεισμού ή συμμετοχής από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου ή από τα
γραφεία και τους χώρους του Συλλόγου ή προσωρινή απαγόρευση χρήσεως των
εγκαταστάσεων.

Δ) ποινή διαγραφής

Αθλητικά παραπτώματα (εκτός από εκείνα τα οποία θίγουν τη φίλαθλη ιδιότητα και τα οποία
παραγράφονται με την πάροδο διετίας) παραγράφονται ένα έτος μετά την τέλεσή τους, και οι ποινές
αρχίζουν από την απαγγελία της αποφάσεως.

Άρθρον 29 - Ελεγκτική Επιτροπή

Κάθε τρία (3) χρόνια στην τακτική Γεν. Συνέλευση, εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, από τακτικά
μέλη, που η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια και η οποία αποστολή έχει την υποβολή, εις τις επόμενες
της εκλογής της τακτικές ετήσιες Γεν. Συνελεύσεις, εκθέσεως για την οικονομική κατάσταση του
Συλλόγου και την διαχείριση του Δ.Σ.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι συγγενείς με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
μέχρι και του 3ου βαθμού συγγενείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΠΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Άρθρον 30 - Πόροι

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α) Οι προερχόμενοι από συνδρομές των μελών και δικαιώματα εγγραφής, καθώς επίσης και από
προσφερόμενα από μέλη ποσά.

Β) Πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

Γ) Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου.

Δ) Έσοδα από εορτές και οργανούμενες εκδηλώσεις.

Ε) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και

ΣΤ) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές, φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες γίνονται
δεκτές όπως ορίζει ο Νόμος.

Ζ) Ο Σύλλογος μπορεί να εκμισθώνει ακίνητα της ιδιοκτησίας του ή άλλες εγκαταστάσεις του ή
ακόμη και κινητά αντικείμενα, πάντοτε όμως υπό τον όρο της προηγουμένης γραπτής
συμβάσεως. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και γενικώς να εφαρμοσθούν όλα τα προβλεπόμενα από την φορολογική
νομοθεσία.

Η) Ο Σύλλογος μπορεί να υπογράφει συμβάσεις χορηγίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
νόμου και ιδίως των νόμων περί αθλητισμού. Δεν μπορεί όμως να αποδέχεται σω χορηγούς του
φυσικά η νομικά πρόσωπα που είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν είχαν οποιαδήποτε
δραστηριότητα η νομική εμπλοκή με υποθέσεις που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς του
Συλλόγου.

Τα έσοδα του Συλλόγου αποσκοπούν στην ευόδωση των σκοπών του και την διευκόλυνση της
λειτουργίας του, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως κέρδος και να αποδοθούν σε μέλη
του.

Άρθρον 31

Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους
προβλεπόμενους στο παρόν Καταστατικό ούτε επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο αναμίξεως του εις
κερδοσκοπική επιχείρηση.

Άρθρον 32

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο από την εκλεγμένη από
την Γεν. Συνέλευση Ελεγκτική Επιτροπή, όπως το Καταστατικό ορίζει, αφορά δε όλα τα
πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Τον έλεγχο
αυτό η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει μέχρι την σύγκληση της 1ης τακτικής
ετήσιας Γ.Σ. και σε κάθε περίπτωση μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε νέου έτους. Στην 2η περίπτωση του
προηγουμένου εδαφίου τα αποτελέσματα του ελέγχου θα δημοσιοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου με
ανάρτησή τους στον ιστότοπο ή με ανάρτηση ανακοίνωσης στα γραφεία του συλλόγου.

Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός κάθε σωματειακού έτους, καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής
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Καταστατικό 4η έκδοση

Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των τακτικών μελών του
Συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση εάν ζητηθεί από Γ.Σ., η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να κάνει έκτακτο οικονομικό
έλεγχο.

Άρθρον 33

Ο Σύλλογος μπορεί να προσλαμβάνει εργαζόμενους για τις ανάγκες της λειτουργίας τηρώντας όλες τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις, του ΑΚ, του εργασιακού και του φορολογικού δικαίου. Το Δ.Σ. φροντίζει
για τις φορολογικές και οικονομικές υποχρεώσεις του συλλόγου με τρόπο σύννομο και διαφανή.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από Μέλη του
διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρον 34 - Ειδικοί Έφοροι, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας

Το Δ.Σ. δικαιούται να ορίσει ένα ή περισσότερους ειδικούς Εφόρους από τα τακτικά μέλη ή να καταρτίζει
επιτροπές, ή ομάδες εργασίας, στις οποίες ν’ αναθέτει συγκεκριμένα έργα ή την υποβοήθηση των
Εφόρων, ή την φροντίδα ορισμένων από τους σκοπούς του Συλλόγου, ή την ιδιαίτερη κατά κατηγορίας
ενδιαφερόντων των μελών καλλιέργειά τους.

Άρθρον 35 - Συγκρότηση Επιτροπών

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρία και αφού καταρτισθεί σε σώμα, το Δ.Σ. προχωρά στην
συγκρότηση των επιτροπών εκείνων τις οποίες κρίνει χρήσιμες για το έργο του. Τα καθήκοντα, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων από το Δ.Σ. Επιτροπών, καθορίζονται εις τις
αποφάσεις της συγκροτήσεώς τους.

Καμία Επιτροπή δεν δικαιούται ν’ αλληλογραφεί με αρχές, εκτός του Συλλόγου.

Άρθρον 36 - Βιβλία

Ο Σύλλογος διατηρεί υποχρεωτικά 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
Ζ) Μητρώου αθλητών
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Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο
όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7
του Ν. 2725/1999 (που προβλέπει εφαρμογή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στην περίπτωση λήψης
αντιτίμου για την εκπαίδευση σε αθλήματα κλπ) συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης του σωματείου.

Άρθρον 37 - Εσωτερικοί Κανονισμοί

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας για συγκεκριμένες δράσεις και
τομείς του Συλλόγου (Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας κλπ).

Επίσης μπορεί να καταρτίσει Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου, ο οποίος εφαρμόζεται μετά
από προηγούμενη έγκρισή του από την Γεν. Συνέλευση των τακτικών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 38

Ο Σύλλογος είναι αθλητικό Σωματείο έχει τη φίλαθλο ιδιότητα.

Επιτρέπεται η Συγχώνευση του Συλλόγου με άλλο σωματείο μόνο με απόφαση της Γ.Σ. (η οποία πρέπει
να ληφθεί με τους όρους που ισχύουν και για την τροποποίηση του καταστατικού). Απόφαση περί
συγχωνεύσεως πρέπει να ληφθεί και από την Γ.Σ. του άλλου σωματείου. Γενικώς για την συγχώνευση
θα εφαρμοσθουν και οι προβλέψεις του νόμου, ιδίως του α. 9 του Ν. 2725/1999.

Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος Ομοσπονδιακών οργανώσεων ή Αθλητικών Ενώσεων, υπό τον όρο
ότι αυτές θα έχουν δραστηριότητες στο ορεινό περιβάλλον ή θα καλλιεργουν τα αθλήματα που
καλλιεργεί και ο Σύλλογος (όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν, στο άρθρο 4) και υπό τις προϋποθέσεις
του ν. 2725/1999.

Άρθρον 39 - Περί Προπονητών

Ο Σύλλογος υποχρεούται να απασχολεί προπονητή σύμφωνα με το α. 31 του Ν. 2725/1999 και ιδίως:

Εάν θα καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και θα συμμετέχει σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε
τοπικά πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας. Ομοίως ο Σύλλογος υποχρεούται να απασχολεί προπονητή
εάν θα καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει αθλητές στη δύναμή του ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18)
ετών.

Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική
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ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο
σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.

Σε περίπτωση απασχόλησης προπονητή, ο Σύλλογος θα συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως μαζί του
με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση προπονητών που είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ισχύουν και τα
προβλεπόμενα στην 2η παρ. του α.31, υπό τον αρ. 6, του Ν. 2725/1999.

Άρθρον 40 - Πρόσθετες Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με
απόφαση του Δ.Σ., να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των
λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών
ομάδων του Συλλόγου.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Συλλόγου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς
αθλητικές ομοσπονδίες.

Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την
καταβολή επιχορήγησης στον Σύλλογο εάν αυτός συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς
την έγκρισή της.

Οι αποφάσεις των αθλητικών ομοσπονδιών είναι υποχρεωτικές για τον Σύλλογο όπου αυτό
προβλέπεται από το νόμο.

Ο Σύλλογος δικαιούται να λάβει επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, μετά την
παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Συλλόγου απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν
καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Συλλόγου ή υφίσταται άφευκτη
ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του
ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Συλλόγου,
ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, μετά την εκκαθάριση,
περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
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Άρθρον 41 - Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, ή η διάλυση του Συλλόγου, αποφασίζεται από Γενική
Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των
ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων..

Άρθρον 42 - Σφραγίδα Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία φέρει στην μεν εξωτερική της περιφέρεια τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ» στο δε εσωτερικό τα αρχικά Ε.Ο.Σ. μετά παραστάσεως αετού
φέροντος εις τους πόδας ορειβατική σκαπάνη ιπταμένου άνωθεν κορυφής και το έτος 1937 ιδρύσεως
της τμήματος Χαλκίδος.

Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί και το σήμα του Συλλόγου με τα ίδια αρχικά.

Άρθρον 43 - Υπεροχή του νόμου έναντι του καταστατικού

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί
αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των
οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν και αυτού του καταστατικού.

Άρθρον 44 - (τελευταίο)

Το παρόν τροποποιηθέν καταστατικό αποτελούμενο από 44 άρθρα αναγνώσθηκε στην Γενική
Συνέλευση των μελών της ...../..../2021 και θέλει ισχύσει από της εγκρίσεώς του από το αρμόδιο
Δικαστήριο της  Χαλκίδος και της εγγραφής αυτού στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδος.

Αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε το παρόν από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως των
μελών της .................... 2021.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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