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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
« ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ
Άρθρο 1ο
Το σωματείο που ιδρύθηκε την 28/6/1962 με την επωνυμία «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και χάριν συντομίας υποδηλώνεται με τα αρχικά γράμματα «Φ.Ο.Ν.Ι» ,που έχει έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής , αναγνωρίσθηκε με την 14705/62 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9906/62,διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού.
Το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
11/6/1972 και οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.4216/72 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Σωματείων
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 2574/1972
Το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Δεκεμβρίου 2004 και οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με την
υπ’αριθ.1963/2005 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με
αύξοντα αριθμό 2574/14.4.2005.
Το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ομίλου της 31ης Μαΐου 2017.Το τροποποιημένο Καταστατικό καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 2574 και με την υπ’ αριθμ.23/20-7-2017 Διάταξη στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι:
1) Η ηθική και σωματική αγωγή των μελών του και ιδιαίτερα των νέων, με
το πνεύμα της φυσιολατρίας.
2) Η έμπνευση και διάδοση της αγάπης των μελών του προς την φύση.
3) Η διάδοση του εκδρομικού πνεύματος και η καλλιέργεια και διάδοση
της πεζοπορίας και ορειβασίας.
4) Η μελέτη και η διαφύλαξη των φυσικών καλλονών και αρχαιολογικών
θησαυρών της χώρας.
5) Η ανάπτυξη και ενίσχυση του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού
στην Ελλάδα.
6) Η μορφωτική και εκπολιτιστική δραστηριότητα και πρόοδος της κοινωνίας της έδρας του Σωματείου και
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7) Η γενικότερη ψυχαγωγία των μελών του , μέσα στα πλαίσια των κανόνων του πολιτισμού και της ευπρέπειας.
Άρθρο 3ο
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών μπορεί να επιδιωχθεί από τον
Όμιλο με τα εξής μέσα:
1) Με την διοργάνωση εκδρομών σε τόπους εσωτερικού και εξωτερικού
που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και γενικά στο ύπαιθρο και ειδικά με την
άσκηση της πεζοπορίας και ορειβασίας, δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού (δραστηριότητες ποταμών, λιμνών και χιονιού)
2) Με την οργάνωση εορτών , περιηγήσεων, κατασκηνώσεων ,ομιλιών
,διαλέξεων και καλλιτεχνικών , μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
3) Με την έκδοση περιοδικού, βιβλίων και μελετών που αφορούν την φυσιολατρία ,την ορειβασία και τον τουρισμό γενικά , τα οποία διανέμονται
δωρεάν.
4) Με την συνεννόηση και συνεργασία με τουριστικά ,ορειβατικά και φυσιολατρικά σωματεία του εσωτερικού και εξωτερικού και με την συμμετοχή
σε συγγενείς οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.
5) Με την προβολή των φυσικών και τουριστικών καλλονών και των αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας.
6) Με την ίδρυση εντευκτηρίου για τα μέλη του.
7) Με την συντήρηση βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα τουριστικής , αρχείου χαρτών, αρχείου τουριστικών ομιλιών, δρομολογίων και προγραμμάτων εκδρομών.
8) Με την μελέτη και οργάνωση κάθε άλλου μέσου που θα βοηθήσει στην
προαγωγή των σκοπών του Ομίλου.
9) Με την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τους
σκοπούς και την δραστηριότητα του Ομίλου.
10) Με την διοργάνωση εκδρομών σε τόπους εσωτερικού και εξωτερικού
που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και γενικά στο ύπαιθρο και ειδικά με την
άσκηση της πεζοπορίας και ορειβασίας, δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού δραστηριότητες ποταμών, λιμνών και χιονιού (Ποδηλασία, Παρά Πέντε, Ιππασία, Τοξοβολία, Αναρρίχηση, Ιστιοπλοΐα, Canoe-Kayak,
Canyoning, River Trekking, via Ferata. Flying Fox, Ski, Pasinball, Rafting)
Άρθρο 4ο
Για την καλύτερη επιτυχία των σκοπών του , ο Όμιλος :
Ι.- Ιδρύει τα παρακάτω τρία τμήματα.
α) Το τουριστικό τμήμα στο οποίο ιδιαίτερα ανήκει η μελέτη και ο προγραμματισμός των πάσης φύσεως τουριστικών θεμάτων και εκδρομών.
β)Το πεζοπορικό και ορειβατικό τμήμα , στο οποίο ιδιαίτερα ανήκει η άσκηση και η διάδοση της πεζοπορίας και ορειβασίας, η μελέτη και ο προγραμματισμός των συναφών θεμάτων των πεζοποριών και αναβάσεων.
γ) Το Πολιτιστικό τμήμα το οποίο ασχολείται με την μελέτη , τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση των πάσης φύσεως εορτών, διαλέξεων,
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ομιλιών, εκθέσεων και καλλιτεχνικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
ΙΙ.- Διοργανώνει υπηρεσίες για διεκπεραίωση των εργασιών του και καταρτίζει επιτροπές από τα μέλη του.
Ο Όμιλος μετέχει με τους εκπροσώπους του στην Ομοσπονδία Εκδρομικών
Σωματείων Ελλάδος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και δεν μπορεί να απέχει ή να διαγραφεί από αυτήν , παρά μόνο ύστερα από απόφαση ειδικής Γενικής Συνέλευσης που θα απαρτίζεται από το ήμισυ των ταμειακώς εν τάξει μελών και
που θα ληφθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)
Οι αντιπρόσωποι του Ομίλου στην Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. εκλέγονται από το Δ.Σ.
από τα τακτικά μέλη του .Ο ένας τουλάχιστον από τους αντιπροσώπους
πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ.
Άρθρο 5ο
Απαγορεύεται η εξάρτηση του Σωματείου από πολιτικό κόμμα ή η ανάμειξη
αυτού σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς , ή κομματικούς σκοπούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 6ο
Μέλη του Ομίλου γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στον
Νομό Αττικής, αδιακρίτως φύλου και θρησκεύματος ,εφόσον έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος
της ηλικίας τους, δεν έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό πέμπτο (75) και μπορούν οπωσδήποτε να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Ομίλου . Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή
Άρθρο 7ο
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του Ομίλου υποβάλλουν αίτηση προς το
Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον το γένος ,ημερομηνία γέννησης
, η μόρφωση το επάγγελμα και η υπηκοότητα του αιτούντος . Η αίτηση προσυπογράφεται από δύο (2) τακτικά μέλη του Ομίλου. Το Δ.Σ. αποφασίζει για
την εγγραφή μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
εγγραφής.
Τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής ,μπορεί αυτός που είχε υποβάλει την
αίτηση ,να προσφύγει ενώπιον της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μελών του Σωματείου , η οποία αποφασίζει οριστικά περί της εγγραφής ή μη.
Άρθρο 8ο
Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
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1. Τακτικά μέλη είναι εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο και μπορούν να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου ,να προσβάλλουν τις αποφάσεις τους ,να
εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα μέλη θεωρούνται ταμειακώς εν τάξει
και έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν , να εκλέγουν και να εκλέγονται
,εφόσον έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους μέχρι την ημερομηνία
στην οποία συγκαλείται Γενική Συνέλευση.
2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, μέλη του Ομίλου ή μη μέλη αυτού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. εφόσον είναι
άτομα :
α) που έχουν εξαιρετικά συμβάλει στην προαγωγή των σκοπών του Ομίλου.
β) που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ,ηθικής ή χρηματικής φύσεως
στον Όμιλο και την φυσιολατρία ειδικότερα.
Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να μετέχουν στην Διοίκηση του Ομίλου, ούτε
να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις του Ομίλου και δεν υπόκεινται σε οικονομικές
υποχρεώσεις προς τον Όμιλο. Αυτονόητο είναι ότι αυτή η τιμή απονέμεται
εφόσον την αποδέχεται ο τιμώμενος.
. Άρθρο 9ο
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν προς τον Όμιλο για εγγραφή και για μια φορά το ποσό των Δέκα (10) Ευρώ και για ετήσια συνδρομή
το ποσό των Δέκα (10) Ευρώ Τα ποσά αυτά μεταβάλλονται με απόφαση του
Δ.Σ που θα εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 10ο
Τα στρατευμένα μέλη απαλλάσσονται από τις ταμειακές υποχρεώσεις τους
προς τον Όμιλο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΏΝ
Άρθρο 11ο

Τα τακτικά μέλη του Ομίλου έχουν ίσα δικαιώματα ,μετά τρεις (3) μήνες από
την εγγραφή τους . Κατά την διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις, να λαμβάνουν τον λόγο για διάφορα θέματα, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , να εκλέγουν , να
εκλέγονται στις αρχαιρεσίες και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται σε
ψηφοφορία από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. ‘Όλα τα μέλη του Ομίλου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και οφείλουν να προσέρχονται στις Γενικές
Συνελεύσεις, να φροντίζουν για την πρόοδο του Ομίλου , να εκτελούν τις εργασίες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται , να είναι κόσμια στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να συμβάλουν στην διεξαγωγή των συζητήσεων με ευπρέπεια.
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 12ο
Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τρία
(3) έτη ,διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ, που λαμβάνεται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου εκάστου έτους. Προ της διαγραφής το υπό διαγραφή
μέλος ειδοποιείται με σχετική επιστολή. Τα ονόματα των διαγραφομένων λόγω
οφειλών μελών καταχωρούνται στο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ , ή, κατάσταση
των διαγραφομένων μελών προσαρτάται στο πρακτικό της διαγραφής αφού
υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Το μέλος που θα διαγραφεί από το Δ.Σ. λόγω οικονομικών οφειλών προς τον Όμιλο ,μπορεί να επανεγγραφεί ,εφόσον καταβάλει τις οφειλές του για το διάστημα που είχε
παύσει να πληρώνει τις συνδρομές του μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής
του , με ταυτόχρονη εξόφληση της τρέχουσας συνδρομής του.
Μέλος του Ομίλου που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ή
του εσωτερικού κανονισμού, ή η διαγωγή του στο εντευκτήριο και τους λοιπούς χώρους εκδηλώσεων του Ομίλου κριθεί ότι είναι αντίθετη προς τα κρατούντα ήθη ,ή βλάπτει τον Όμιλο, ή αντιδρά στους σκοπούς του Ομίλου, ή
προβαίνει κατά την διάρκεια των Συνελεύσεων ή άλλων εκδηλώσεων σε εκδηλώσεις πολιτικής φύσεως, διαγράφεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση περί διαγραφής κοινοποιείται εγγράφως στο διαγραφόμενο μέλος.
Κατά της απόφασης του Δ.Σ περί διαγραφής του, το μέλος που διαγράφηκε ,
μπορεί να προσφύγει ενώπιον της πρώτης από της διαγραφής του τακτικής
γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου, η οποία αποφασίζει οριστικά.
Σε περίπτωση μη προσφυγής στην γενική συνέλευση η απόφαση του Δ.Σ. περί
διαγραφής καθίσταται οριστική.
Σε κάθε όμως περίπτωση το μέλος που αποβλήθηκε ,διατηρεί τα δικαιώματα
που προβλέπονται από το άρθρο 88 του Α.Κ.
‘Αρθρο 13ο
Η αποχώρηση των μελών του Ομίλου είναι απόλυτα ελεύθερη, υπό τον όρο
ότι θα γνωστοποιηθεί αυτή εγγράφως προς τον Όμιλο ,τρεις (3) τουλάχιστο
μήνες πριν από την λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού και εφόσον
έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
‘Αρθρο 14ο
Πόροι
1.
2.
3.

του Ομίλου είναι:
Οι εισπράξεις για το δικαίωμα εγγραφής μελών.
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
Το τυχόν θετικό υπόλοιπο από την διαχείριση διοργάνωσης εκδρομών,
εορτών, εκδηλώσεων, λαχείων.
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4. Τα πιθανά θετικά αποτελέσματα από την εκμετάλλευση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Ομίλου.
5. Οι προαιρετικές εισφορές.
6. Οι εισφορές των φίλων του Ομίλου για την επίτευξη ορισμένης επιδίωξης , οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι δημοτικές επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις άλλων Οργανισμών και Οργανώσεων , τα κληροδοτήματα, οι
κληροδοσίες και οι δωρεές.
Δωρητής του Ομίλου ανακηρύσσεται , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. όποιος έχει κάνει δωρεά προς τον Όμιλο ένα σημαντικό ποσό.
Ευεργέτης του Ομίλου, ή Μέγας Ευεργέτης αυτού, ανακηρύσσεται όποιος
έχει κάνει δωρεά προς τον Όμιλο ποσών εξαιρετικά υψηλών και ασυνήθιστων.
Δωρεά νοείται η εισφορά στον Όμιλο σημαντικού χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 15ο
Όργανα της Διοίκησης του Ομίλου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση και β) το
Διοικητικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
‘Αρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του Ομίλου, επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς
του Ομίλου και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για τα μέλη.
Άρθρο 17ο
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μέσα στον μήνα
Μάρτιο κάθε έτους με θέματα ημερήσιας διάταξης α) τα πεπραγμένα της
διοίκησης κατά το προηγούμενο έτος, β) τον οικονομικό απολογισμό του
έτους που έληξε γ) την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής δ) την απαλλαγή του Δ.Σ για την συγκεκριμένη οικονομική χρήση ε) την υποβολή του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και ανά τρία έτη (3) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση ,όταν κρίνει τούτο
αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ,ή όταν ζητηθεί αυτό από το
1/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών , ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή , πάντοτε με σχετική αίτηση που θα υποβάλλεται εγγράφως και θα
περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση
αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη
Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες .
Άρθρο 18ο
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Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εν
τάξει. Ταμειακά εν τάξει μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν καταβάλλει και
την συνδρομή μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και ευρίσκεται σε απαρτία εάν σε αυτήν παρευρίσκονται το ένα τρίτο(1/3) αυτών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση ,συγκαλείται νέα χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση , μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και για την ίδια ώρα και με
τα ίδια θέματα, οπότε υπάρχει απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τριάντα (30) ταμειακώς εν τάξει μέλη.
Άρθρο 19ο
Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι ατομικές και αποστέλλονται
πριν από 10 ημέρες ,τουλάχιστον από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει δε να καθορίζουν με σαφήνεια : α) τον τόπο, την ημέρα και την
ώρα της Γενικής Συνέλευσης ,β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γ) αν η
συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη.
Η σύμφωνα με τα παραπάνω αποστολή προσκλήσεων δύναται να παραληφθεί
εφόσον το κείμενο της πρόσκλησης δημοσιευθεί στο περιοδικό του Ομίλου και
αποσταλεί στα μέλη μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
Άρθρο 20ο
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού
πλέον ενός των παρόντων μελών που απαρτίζουν την Συνέλευση . Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών. Η ψηφοφορία είναι μυστική αν αφορά
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου ,Εξελεγκτικής Επιτροπής, Επιτροπών Δραστηριοτήτων ,ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση,
προσωπικά ζητήματα και εκλογή συλλογικών οργάνων .
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα που περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη που έχει αναγραφεί στην πρόσκληση σύγκλησής της. Λήψη
απόφασης για θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερησία διάταξη είναι άκυρος.
Άρθρο 21ο
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εν τάξει
μελών, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες αυτής ,επιμελείται
για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει τον λόγο σε όσους τον
ζητούν με σειρά προτεραιότητας και τον αφαιρεί σε περίπτωση εκτροπής του
ομιλητή σε θέματα ξένα από αυτά της ημερήσιας διάταξης ,ή σε περίπτωση
απρεπών φράσεων. Ο Γραμματέας φροντίζει για την σύνταξη και καθαρογραφή των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
Άρθρο 22ο
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Η Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα να παύσει τα όργανα Διοίκησης
,εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος και κυρίως βαρεία παράβαση των καθηκόντων τους ,ή διαπιστωμένη ανικανότητα σε τακτική διαχείριση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 23ο
1) Ο Όμιλος διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο , που εκλέγεται ανά τριετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική
ψηφοφορία και από ενιαίο ψηφοδέλτιο ,από τα Τακτικά Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Όμιλο. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία και να μη έχουν στερηθεί από τα πολιτικά τους δικαιώματα.
2) Η Αντικατάσταση όσων παραιτούνται ή εκπίπτουν από το αξίωμά τους
τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά την σειρά της επιτυχίας τους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου με σύμφωνη γνώμη αυτού, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
3) Εάν ο αριθμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εξάντληση και του καταλόγου των αναπληρωματικών , μειωθεί λόγω παραίτησης ή έκπτωσης σε λιγότερο από πέντε (5), συγκαλείται Έκτακτη
Γενική Συνέλευση προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και
εκλογή αναπληρωματικών.
4) Η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε λιγότερα από πέντε (5) επιφέρει την έκπτωση αυτού και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε άρνησή του δε
ή σε αμέλειά του η Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση συγκαλείται από
την Εξελεγκτική Επιτροπή με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ,δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ,ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων αδελφών Σωματείων με ίδιους ή παρεμφερείς
σκοπούς.
6) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3)
7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του και μέσα σε οκτώ (8) το
πολύ ημέρες ,συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Συμβούλου που
έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε πρώτη συνεδρίαση , κατά την οποία
με μυστική ψηφοφορία και από ενιαία ψηφοδέλτια συγκροτείται σε
σώμα και εκλέγονται ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας , ο Ειδικός Γραμματέας,, ο Ταμίας, ο Έφορος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ο Έφορος Τουριστικού Τμήματος, ο Έφορος Πεζοπορικού
και Ορειβατικού Τμήματος και ο Κοσμήτορας της Λέσχης. Όταν παρέλθει η προθεσμία από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και ο
Σύμβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους αμελήσει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται από οποιονδήποτε εκλεγέντα Σύμβουλο.
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8) Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν συγκροτηθεί σε Σώμα παραλαμβάνει με
πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης από την προηγούμενη Διοίκηση, την περιουσία του Ομίλου, τα βιβλία ,τα έπιπλα, τα σκεύη κ.λ.π.
9) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να επιλέξει από τα Μέλη,
πρόσωπα με εμπειρία και με κύρος , με σκοπό να βοηθήσουν στην επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ο Όμιλος. ( Αριστίνδην Μέλη) κατά το
άρθρο 37 του παρόντος.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν
επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο
Άρθρο 24ο
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν, μια φορά την εβδομάδα σε ορισμένη ημέρα και ώρα, εκτός αν τούτο ορίσει διαφορετικά ,
έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου ,ή με αίτηση άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον τα παρόντα
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία
νικά η ψήφος του Προέδρου ,αλλά μόνο σε φανερή ψηφοφορία. Σε ισοψηφία κατά την διάρκεια μυστικής ψηφοφορίας, δεν λαμβάνεται απόφαση και το σχετικό θέμα επαναφέρεται προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Η ψηφοφορία για προσωπικά θέματα είναι πάντοτε μυστική.
3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απέχει αδικαιολόγητα από τρεις
κατά σειρά συνεδριάσεις ,εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του. Προς
τούτο του γνωστοποιείται εγγράφως και επί αποδείξει η επικείμενη έκπτωσή του και εφόσον δεν απαντήσει ή αδιαφορήσει αντικαθίσταται
από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά
4) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,γίνεται μερική ανασύνθεση αυτού.
5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις
που έχουν ληφθεί ενώ απουσίαζαν, ή έχουν ληφθεί με την παρουσία
αυτών .αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους διατυπώθηκε και καταγράφηκε στα πρακτικά.
6) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων μαγνητοφωνούνται , διαβάζονται και
επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση και πριν από άλλη συζήτηση
και υπογράφονται από όλα τα μέλη που είχαν παρευρεθεί στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.
7) Των πρακτικών μπορεί να λάβει γνώση κάθε μέλος του Ομίλου ,ύστερα
από έγγραφη αίτησή του.
Άρθρο 25ο
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Όμιλο με βάση τις διατάξεις του
Νόμου, των άρθρων του Καταστατικού και των αποφάσεων των Συνελεύσεων ,για την εκτέλεση των οποίων επιμελείται και λαμβάνει κάθε
κατάλληλο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου.
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2) Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Ομίλου και την πραγματοποίηση των επιδιώξεών του ,το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να συγκροτεί επιτροπές από τα Μέλη του Ομίλου, στις οποίες προΐσταται
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις των επιτροπών δεν
είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα ψήφου για θέμα
που αφορά αυτό προσωπικά.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να απονέμει ηθικές διακρίσεις στα μέλη εκείνα που έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο ή κόπο ή τίμησαν
τον Όμιλο.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση
κάθε χρόνο τα πεπραγμένα αυτά κατά τον προηγούμενο χρόνο , τον
απολογισμό του χρόνου που έληξε και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
6) Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Όμιλο χωρίς καμίας μορφής αμοιβή.
7) Τα τρία (3) πρώτα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την συγκρότησή του, σε Σώμα ορίζει τα μέλη του που θα προεδρεύουν των επιτροπών του άρθρου 42
Άρθρο 26ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε
Διοικητικής, Δικαστικής, ή άλλης Αρχής.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις
συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ,μέχρι την εκλογή του Προέδρου
αυτών.
Δίνει και αφαιρεί τον λόγο, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται , εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέτει σε ψηφοφορία. Έχει την δυνατότητα να
μετέχει στις συνεδριάσεις διαφόρων επιτροπών ως Πρόεδρος αυτών , ανεξαρτήτως αν είναι μέλος αυτών και εποπτεύει για την αυστηρή τήρηση
του Καταστατικού. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα
έγγραφα ,τα πρακτικά των συνεδριάσεων και ευθύνεται για την ακρίβεια
αυτών.
Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.
Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλες του τις
αρμοδιότητες από τον Αντιπρόεδρο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλέγεται πέραν
των δύο (2) συνεχών θητειών τριετούς διάρκειας’
Αν κατά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκλεγεί Πρόεδρος λόγω του ανωτέρω κωλύματος , ή λόγω απροθυμίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου να αναλάβουν το αξίωμα του Προέδρου , τότε
εκλέγεται Πρόεδρος , το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε
στις αρχαιρεσίες τις περισσότερες ψήφους , έστω και αν το μέλος αυτό
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έχει θητεύσει και πέραν των δυο( 2) θητειών τριετούς διάρκειας , ως
Πρόεδρος.
Άρθρο 27ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος ασκεί την γενική εποπτεία επί των Οικονομικών του Ομίλου και εισηγείται τα μέτρα που επιβάλλονται για την καλύτερη διαχείριση
αυτών και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
και σε όλες τις αρμοδιότητές του .
Άρθρο 28ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τα Αρχεία και την σφραγίδα του Ομίλου,
είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία ,τηρεί το μητρώο μελών και το
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και είναι
συνυπεύθυνος για την ακρίβεια αυτών, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις
συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα,
έχει την εποπτεία των γραφείων του Ομίλου και του υπαλληλικού προσωπικού αυτών.
Άρθρο 29ο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα σε όλες τις εργασίες
του και αρμοδιότητες και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 30ο

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις με αριθμημένες και σφραγισμένες με την
σφραγίδα του Ομίλου διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές με αριθμημένα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του Ομίλου διπλότυπα εντάλματα
πληρωμής ,τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα. Τηρεί τακτικά τα λογιστικά βιβλία, έχει την επιμέλεια των εισπράξεων των συνδρομών των μελών και όλων των άλλων πόρων του Ομίλου. Υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη κατά μήνα, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ταμειακή μηνιαία κατάσταση του προηγούμενου μήνα και στην ετήσια τακτική ,Γενική Συνέλευση πλήρη οικονομικό απολογισμό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για
τα Μέλη τα οποία οφείλουν συνδρομές .
Για όλα τα έξοδα πρέπει να υπάρχουν τα υπό των φορολογικών νόμων
προβλεπόμενα παραστατικά και αν για ειδικούς λόγους δεν είναι δυνατό
αυτό , να αιτιολογείται επαρκώς η έλλειψη αυτή στο ένταλμα πληρωμής.
Η ανάληψη των χρημάτων από τις Τράπεζες ή από οποιονδήποτε Οργανισμό , το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ. , γίνεται από τον Ταμία με έγγραφη εξουσι-
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οδότηση του Δ.Σ. που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει προς έλεγχο τα λογιστικά
βιβλία , όσες φορές το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι του Ομίλου για κάθε ταμειακό έλλειμμα απώλεια ή διαχειριστική ανωμαλία.
Ο Ταμίας πληρώνει τις δαπάνες βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
του Ομίλου τον οποίο συντάσσει ο ίδιος ,σαν υπεύθυνος των οικονομικών
υπηρεσιών του Ομίλου και τον επιψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και η
Γενική Συνέλευση.
Ο Ταμίας δεν έχει την δυνατότητα να πληρώνει δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ,εάν αυτές δεν έχουν προεγκριθεί με ειδική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στους λογαριασμούς του Ομίλου , στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα το πέραν
του καθορισμένου ορίου ποσό. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του το ταμειακό υπόλοιπο που θα πρέπει να έχει εις χείρας του ο
Ταμίας.
‘Όταν ο Ταμίας είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ,ύστερα από σχετική απόφασή του Διοικητικού
Συμβουλίου. Με εισήγηση του Ταμία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εγκρίνει την πρόσληψη εισπράκτορα.
Άρθρο 31ο

ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο Έφορος του Τουριστικού Τμήματος είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και εκτέλεση των τουριστικών εκδρομών . Καταστρώνει το πρόγραμμα των εκδρομών σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο
.Υποβάλλει το πρόγραμμα των εκδρομών στο Δ.Σ. με σύντομη περιγραφή
και κοστολογικά στοιχεία . Το πρόγραμμα των εκδρομών μετά την έγκρισή
του κοινοποιείται στα Μέλη του Ομίλου και τους φίλους αυτού, με όποιο
μέσο κρίνεται πρόσφορο και κατάλληλο. Έχει την επιμέλεια της προετοιμασίας και πραγματοποίησης κάθε εκδρομής και εισηγείται στο Δ.Σ. τον διορισμό του αρχηγού της. Φροντίζει για την εξεύρεση καταλλήλων μεταφορικών μέσων, τηρεί στατιστικά στοιχεία εκδρομών και φυλάσσει στο αρχείο
κάθε χρήσιμο στοιχείο εκδρομών.
Άρθρο 32ο

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο Έφορος του Πεζοπορικού και Ορειβατικού Τμήματος είναι υπεύθυνος για
την καλή οργάνωση και εκτέλεση των πεζοποριών και αναβάσεων, καταστρώνει το πρόγραμμα αυτών σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό πρόγραμμα με σύντομη περιγραφή και κοστολογικά στοιχεία. Το πρόγραμμα των πεζοποριών και αναβάσεων μετά την έγκρισή του γνωστοποιείται στα Μέλη και τους φίλους
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του Ομίλου με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Επιμελείται για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση κάθε εκδρομής του τμήματός του και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον αρχηγό αυτής . Φροντίζει για την
εξεύρεση των καταλλήλων μεταφορικών μέσων και φροντίζει για την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού. Τηρεί αρχείο και στατιστικά στοιχεία
της ατομικής επίδοσης των Μελών στις πεζοπορίες και αναβάσεις και για
κάθε χρήσιμο στοιχείο των εκδρομών αυτών. Έχει την επιμέλεια και την
φύλαξη του πεζοπορικού και ορειβατικού υλικού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανανέωση ή συμπλήρωση αυτού.
Άρθρο 33ο

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΕΣΧΗΣ
Ο Κοσμήτορας της Λέσχης ,είναι υπεύθυνος για την καλαισθησία και ευταξία
του εντευκτηρίου του Ομίλου, τηρεί βιβλίο επίπλων και σκευών, της βιβλιοθήκης και των λοιπών αντικειμένων. Φροντίζει για την συντήρηση και διαφύλαξη
των παγίων στοιχείων του Ομίλου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξεως κατά την διάρκεια των εορτών, διαλέξεων και συγκεντρώσεων που γίνονται στο εντευκτήριο του Ομίλου.
Άρθρο 34ο

ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Έφορος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων έχει την γενική εποπτεία για όλες τις
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Ομίλου και εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την καλύτερη διοργάνωση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 35ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται
από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τακτικά Μέλη του Ομίλου, η οποία
εκλέγεται ανά διετία μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι δύο πρώτοι επιλαχόντες από τους υποψηφίους θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μέσα σε ένα δεκαήμερο από
την εκλογή της και αποτελείται από τον Πρόεδρο ,ο οποίος και την εκπροσωπεί τον Γραμματέα και ένα μέλος.
Η Εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει τις πράξεις του Ταμία και έχει τι δικαίωμα να
εξετάζει τα βιβλία του Ομίλου, που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση
και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη των παραστατικών του ταμείου και του
χρηματικού ταμειακού υπολοίπου. Στον έλεγχο αυτόν μπορεί η Εξελεγκτική
Επιτροπή να προβαίνει οποτεδήποτε ,υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει
τον Ταμία για την πρόθεσή της αυτή πριν από πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώνει την Γενική Συνέλευση και έχει την δυνατότητα να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση αυτής σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του Ταμία να υποστεί έλεγχο των ταμειακών πράξεων και προς
τούτο επιδίδει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες από την
επίδοση της αίτησης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται
στην αίτηση.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να θέτει έγκαιρα στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα οικονομικά στοιχεία της χρήσεως που έληξε. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση του
πορίσματος ελέγχου και προτείνει ή όχι την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
Σε περίπτωση παραίτησης της Εξελεγκτικής Επιτροπής ,πριν την λήξη της θητείας της , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε δέκα πέντε
(15) ημέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα την ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα που υπολείπεται ,μέχρι την
τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 36ο
Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από τακτικά μέλη του Ομίλου και η οποία εκλέγεται από την Γενική
Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά
για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει όπως οι αρχαιρεσίες να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και με βάση το
Μητρώο των Μελών του και των δελτίων προσέλευσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται και αποφασίζει κατά πλειοψηφία σε κάθε
αμφισβήτηση ή ένσταση επί της διαδικασίας και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων.
Προ της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής προβαίνει σε
σύντομη παρουσίαση των υποψηφίων
Δεν επιτρέπεται ψηφοφορία δι’ αντιπροσώπου ή με εξουσιοδότηση.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό
στο οποίο επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος όσων ψήφισαν ή άλλα
στοιχεία που να αποδεικνύουν το έγκυρο και τον αριθμό όσων ψήφισαν. Το
πρακτικό αυτό αφού υπογραφεί από τα τρία μέλη της Επιτροπής παραδίδεται
στην γραμματεία του Ομίλου.
Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται επί τριάντα ημέρες στα
γραφεία του Ομίλου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων , η Εφορευτική Επιτροπή
ενεργεί κλήρωση και καθορίζει την σειρά επιτυχίας.
Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις
αρχαιρεσίες στον Γενικό Γραμματέα .Ο Γραμματέας μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων συντάσσει με απόλυτη αλφαβητική
σειρά, ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής αμέσως μετά την εκλογή της.
Επιτρέπονται μέχρι εννέα(9) σταυροί για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι
τρεις(3) σταυροί για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Τα ψηφοδέλτια παραδίνονται στα Μέλη που πρόκειται να ψηφίσουν από τα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την ώρα της ψηφοφορίας και όχι πριν
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από αυτήν. Οποιοδήποτε άλλο ψηφοδέλτιο πλην του επισήμου θεωρείται άκυρο.
Οι εννέα πρώτοι πλειοψηφίσαντες από το τμήμα του ψηφοδελτίου που αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τακτικά μέλη αυτού και οι μετά
από αυτούς τρεις επόμενοι τα αναπληρωματικά μέλη του.
Οι τρεις πρώτοι πλειοψηφίσαντες από το τμήμα του ψηφοδελτίου που αναφέρεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν τα τακτικά μέλη αυτή και οι μετά
από αυτούς δύο τα αναπληρωματικά μέλη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Άρθρο 37ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

1) Οι Επιτροπές Δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι πενταμελείς (5) και κάθε
μία από αυτές έχει Πρόεδρο αυτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
ορίζεται με ειδική απόφαση αυτού και έχουν σκοπό την υποβοήθηση του
έργου του Δ.Σ..
2) Οι Επιτροπές Δραστηριοτήτων του Ομίλου ορίζονται υποχρεωτικά από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την συγκρότησή του σε σώμα
συνεδρίαση αυτού και η θητεία αυτών λήγει μαζί με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Για κάθε επιτροπή εκλέγονται πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο(2 αναπληρωματικά
4) Οι Επιτροπές δραστηριοτήτων είναι : α) Η Επιτροπή Τουριστικών Δραστηριοτήτων β) Η Επιτροπή Δραστηριοτήτων Υπαίθρου και Νεολαίας γ) Η Επιτροπή Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων και δ) η Επιτροπή Οργάνωσης και Διοίκησης.
5) Οι Επιτροπές συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους και
οπωσδήποτε μια τουλάχιστον φορά το μήνα.
6) Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών ,μπορούν να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7) Τα πορίσματα ,οι αποφάσεις και οι προτάσεις των Επιτροπών υποβάλλονται
από τους Προέδρους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8) Από τα μέλη των Επιτροπών ,ορίζεται ένα μέλος που ασκεί τα καθήκοντα
του Γραμματέα.
9) Τα της λειτουργίας και στέγασης των Επιτροπών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Άρθρο 38ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ
Για την τροποποίηση του Καταστατικού συγκαλείται Ειδική έκτακτη Γενική
Συνέλευση , με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού. Κατά την
Συνέλευση αυτή πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των
ταμειακώς εν τάξει μελών και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τα τρία
τέταρτα (3/4) των παρόντων. Κατά την ειδική αυτή και έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητείται η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις διατάξεις που
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πρόκειται να τροποποιηθούν , μπορεί όμως να συζητηθεί οποιαδήποτε πρόταση οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση
αυτή επαναλαμβάνεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες , χωρίς να απαιτείται
η αποστολή νέας πρόσκλησης, οπότε ισχύουν τα προβλεπόμενα περί απαρτίας
από το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού
Άρθρο 39ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

Διάλυση του Ομίλου επέρχεται με Δικαστική απόφαση ή με απόφαση Ειδικής
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης . Σύγκληση Ειδικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την διάλυση του Ομίλου επιτρέπεται εφόσον απομείνουν είκοσι
(20) τακτικά μέλη ,η ζητήσουν εγγράφως τούτο τα τρία τέταρτα(3/4) των ταμειακώς εν τάξει μελών.
Και στις δύο περιπτώσεις συγκαλείται Ειδική έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την διάλυση. Η Ειδική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τα 2/3 των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών και αποφασίζει
με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Ομίλου περιέρχεται στην Ομοσπονδία
Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος και αν δεν είναι
δυνατό αυτό σε Ελληνικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ,ύστερα από απόφαση της
διαλυτικής Συνέλευσης.
Άρθρο 40ο

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η ακίνητη περιουσία του Ομίλου μπορεί να εκποιηθεί στο σύνολό της ή εν μέρει μόνο για την επιδίωξη ευρύτερου εκδρομικού, τουριστικού, κοινωνικού,
εκπολιτιστικού σκοπού ή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου , πάντοτε ύστερα από απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης και με την
πλειοψηφία που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Άρθρο 41ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Ομίλου είναι κυκλική , στην περίμετρο της αναγράφει την
επωνυμία του Ομίλου και το έτος ίδρυσης ,στο μέσον δε σύμπλεγμα όρους
σχοινιού , σκαπάνης και ταινίας που φέρει τα αρχικά του Ομίλου.
Άρθρο 42ο

ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αρχηγοί εκδρομών ,πεζοπορικών αναβάσεων ορίζονται από τους εφόρους του
Τουριστικού και του Πεζοπορικού και Ορειβατικού Τμημάτων με έγκριση του
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Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι άτομα ,που να γνωρίζουν καλά την
διαδρομή και τις λεπτομέρειες της εκδρομής.
Αυτοί είναι επικεφαλής της εκδρομής , συγκεντρώνουν τις δηλώσεις συμμετοχής, εφαρμόζουν τον κανονισμό εκδρομών και το πρόγραμμα αυτών και σε
αυτούς υπακούουν τα άτομα που μετέχουν στην εκδρομή. Οι αρχηγοί των εκδρομών εισπράττουν από τους εκδρομείς το δικαίωμα συμμετοχής των στην
εκδρομή και είναι υποχρεωμένοι μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πραγματοποίηση της εκδρομής να καταθέτουν στο ταμείο του Ομίλου το καθαρό προϊόν
της εκδρομής ,αφού συντάξουν σχετική εκκαθάριση , μαζί με τα σχετικά παραστατικά εξόδων της εκδρομής .
Ο αρχηγός εκδρομής ή ο υπεύθυνος εκδήλωσης για την οποία απαιτείται καταβολή τιμήματος συμμετοχής απαλλάσσεται από αυτήν.
Όταν σε εκδρομή αρχηγός είναι μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
απαραίτητη η παρουσία μέλους αυτού με το οποίο ο αρχηγός θα είναι σε διαρκή επαφή για την αντιμετώπιση τυχόν δυσχερειών ή προβλημάτων της εκδρομής
.
Άρθρο 43ο

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν σε εκδρομή
ή εκδήλωση για την οποία απαιτείται καταβολή τιμήματος συμμετοχής δικαιούνται εκπτώσεως επί της αξίας συμμετοχής που έχει καθορισθεί για τα λοιπά
μέλη ,εφόσον το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα της εκδρομής ή της εκδήλωσης δεν είναι ζημιογόνο.
Το ποσοστό ή το ποσό της έκπτωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ, του μήνα Ιανουαρίου κάθε
χρόνου και ισχύει για τις εκδρομές ή εκδηλώσεις του έτους
Άρθρο 44ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από
το Δ.Σ. ,ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία.
Άρθρο 45ο
Ο Όμιλος εορτάζει την επέτειο της ίδρυσής του κατά τον μήνα Μάιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Άρθρο 46ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Μάρτιο του 2018
οπότε θα συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών θα εκλέξει το νέο
Δ.Σ. για τριετή θητεία
Άρθρο 47ο
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ
ΜΕΣΑ
ΣΚΟΠΟΙ
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΠΟΡΟΙ-ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΣΕΛΙΣ
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
16
16
17

19
44
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
17
45
ΕΟΡΤΗ ΟΜΙΛΟΥ
17
46
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
17
47
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
18
48
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
20
Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από 48 άρθρα που είναι ενταγμένα σε
εννέα (9) Κεφάλαια , αποτελεί τροποποίηση προγενέστερου , ψηφίστηκε δε
κατά την Ειδική Γενική Συνέλευση της 31ης Μάϊου 2017
Νέα Ιωνία 3 Ιουνίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΝΝΑ ΑΝΘΙΜΟΥ

Ακριβές Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε
από την ειδική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου της 31/5/2017
και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου Α.Μ: 2574 και με την υπ’ αριθμ.23/20/7/2017 Διάταξη στο Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας
της 31ης Μαΐου 2017

Νέα Ιωνία 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Η Γενική Γραμματέας
Χρήστος Ιωάννου

Αικατερίνη Χριστοφορίδου
‘

