
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

Σελίδα 1 από 13 

(Τροποποίηση Οκτωβρίου 2021) 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 
1.1 Ιδρύεται μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό πρωτοβάθμιο Αεραθλητικό Σωματείο με 

την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΘ» 
1.2   Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης. 

1.3 Ο τίτλος του Σωματείου αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες ως 

«THESSALONIKΙ AEROCLUB». 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΜΒΛΗΜΑ 

Το έμβλημα του Σωματείου είναι η σχηματική παράσταση γλάρου πάνω σε δύο κυανούς 
ομόκεντρους κύκλους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν μια παράσταση του Λευκού Πύργου 
Θεσσαλονίκης στο πάνω μέρος και τα αρχικά «ΑΛΘ» στο κάτω μέρος. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
3.1 Η ΑΛΘ υπάγεται σαν τακτικό μέλος στην Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ .Α.Ο.) 
3.2 Η ΑΛΘ τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(Υ.Π.Α.) και της ΕΛ .Α.Ο. Επί του αθλητικού περιεχομένου των δραστηριοτήτων του, 
πέραν της ΕΛ .Α.Ο., ασκεί εποπτεία και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

3.3 Η ΑΛΘ, με φροντίδα της ΕΛ .Α.Ο., που αποτελεί ενεργό μέλος της Διεθνούς 

Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.), ενημερώνεται και τηρεί τους διεθνείς κανονισμούς 
και αεραθλητικούς κανόνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΚΟΠΟΙ 
Οι σκοποί της ΑΛΘ είναι: 
4.1 Η ανάπτυξη και διάδοση του αεροπορικού πνεύματος. 

4.2 Η προβολή της σπουδαιότητας της αεροπορίας με κάθε πρόσφορο μέσο. 
4.3 Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών και των οδηγιών της Υ.Π.Α. και 

της Γ.Γ.Α. και η προσπάθεια να ενισχυθεί το ενδιαφέρον του κοινού για την αθλητική 

και γενική αεροπορία, την ανεμοπορία, τον αερομοντελισμό, τον αλεξιπτωτισμό, τον 
αιωροπτερισμό, το αλεξίπτωτο πλαγιάς, τα αερόστατα, τον πυραυλομοντελισμό  και τις 
λοιπές αεραθλητικές δραστηριότητες. 

4.4 Η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, πνευματικών και ηθικών 

δυνάμεων των μελών της, με αεροπορικές και αγωνιστικές ασκήσεις και με μορφωτικά 
προγράμματα. 

4.5 Η ανάληψη αποστολών και η διάθεση αεροσκαφών και προσωπικού για την εκτέλεσή 

τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ή του δημοσίου, ύστερα από αίτηση 
κρατικών αρχών και υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ή φιλανθρωπικών οργανώσεων με 
οποιαδήποτε νομική μορφή. 

4.6 Η οργάνωση και η εκπαίδευση των μελών της σε όλους γενικά τους αεραθλητικούς 
τομείς και κυρίως στον τομέα των αεροσκαφών της γενικής αεροπορίας, του 
αερομοντελισμού, του αλεξιπτωτισμού, του αλεξιπτωτισμού πλαγιάς, του 

πυραυλομοντελισμού, της ανεμοπορίας, του αιωροπτερισμού κ.λ.π.. 
4.7 Η πολιτιστική και η μορφωτική συμβολή δια των μελών της, από κοινού μετά της 

Πολιτείας, για την προστασία του Εθνικού πλούτου, των θαλασσών, των δασών, της 

ανθρώπινης ζωής, και της ιστορικής παρακαταθήκης, με την οργάνωση 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων αναλόγου περιεχομένου. 

4.8 Η διατήρηση της πτητικής ικανότητας των χειριστών και αεραθλητών κάθε 
κατηγορίας. 
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4.9 Να καταστήσει γνωστή στα μέλη της τη σπουδαιότητα της ενασχόλησης με 

οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού και ιδίως των αθλημάτων που υπάγονται στον έλεγχο 
της Γ.Γ.Α., όπως καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, κλπ, κατασκευάζοντας όπου είναι 
δυνατόν, εντός των αεραθλητικών κέντρων, αντιστοίχων εγκαταστάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
Η Α.Λ .Θ. επιδιώκει τους παραπάνω σκοπούς με τα εξής μέσα: 

5.1 Με δημόσιες διαλέξεις, ομιλίες, δημοσιεύματα, προβολές ενημερωτικών ταινιών, καθώς 
και με την έκδοση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών και εκλαϊκευμένων μονογραφιών, 
που έχουν αεροπορικό περιεχόμενο. 

5.2 Με τη διοργάνωση αεροπορικών εορτών, συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων, 
διαγωνισμών, αεροπορικών σχολών και αεραθλητικών αγώνων, καθώς και εκδρομών 
στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. 
5.3 Με τη σύσταση ειδικών αεροπορικών σχολών για τη θεωρητική και πρακτ ική 

εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αυξήσουν τις αεροπορικές τους γνώσεις , ή, εφόσον 
έχουν τα ανάλογα προσόντα, να αποκτήσουν δίπλωμα ή πτυχίο σε οποιονδήποτε τομέα 
του αεραθλητισμού, ήτοι, της Γενικής Αεροπορίας, της ανεμοπορίας, του 

αιωροπτερισμού, του αλεξιπτωτισμού, του αλεξιπτωτισμού πλαγιάς, του 
πυραυλομοντελισμού, των αερόστατων κλπ., ύστερα από τον έλεγχο, την εποπτεία και 
την έγκριση της Υ.Π.Α., της Γ.Γ.Α. και των λοιπών αρμοδίων Κρατικών Αρχών. Θέματα 

που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις εγκαταστάσεις των  παραπάνω σχολών, 
αντιμετωπίζονται πάντοτε από το Δ.Σ. της Α .Λ .Θ., το οποίο καταρτίζει και τους 
σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς. 

5.4 Με τη συγκρότηση τμημάτων ανεμοσχολών, ομίλων ανεμοπορίας, αεροπορικών 
ομάδων, αεραθλητικών κέντρων, τμημάτων αλεξιπτωτιστών, αλεξιπτωτιστών πλαγιάς, 
αερομοντελιστών, ερασιτεχνών κατασκευαστών αεροσκαφών, κατασκευαστών 

πυραυλομοντέλων, αεροστάτων και αιωροπτέρων, καθώς και με τη σύσταση 
αεραθλητικών ομίλων στα πλαίσια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, 
συλλόγων, σωματείων, επιχειρήσεων κλπ. 

5.5 Με την οργάνωση γραφείου για την παροχή κάθε είδους πληροφοριών σχετικών με 

αεροπορικά θέματα. 
5.6 Με την ίδρυση εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης, εφοδιασμένης με κάθε είδους έντυπα 
(περιοδικά, ταξιδιωτικούς οδηγούς, χάρτες. κλπ.) που έχουν σχέση με τους σκοπούς 

της Α.Λ.Θ. Για τη λειτουργία του εντευκτηρίου και της βιβλιοθήκης, το Δ.Σ. της Α .Λ.Θ. 
συντάσσει ειδικό εσωτερικό κανονισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΟΡΟΙ 
Οι πόροι της Α .Λ.Θ. προέρχονται: 
6.1 Από τις εγγραφές και τις συνδρομές των μελών της 

6.2 Από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και της Γ.Γ.Α. 
6.3 Από εορτές, παραστάσεις, λαχειοφόρες αγορές, εκθέσεις, εκδρομές, χοροεσπερίδες, 

εκδόσεις εντύπων και σημάτων, κλπ. 

6.4 Από τη διαχείριση του εντευκτηρίου και των άλλων υπηρεσιών της 
6.5 Από δωρεές και κληροδοτήματα και κάθε είδους νόμιμες οικονομικές ενισχύσεις 
6.6 Από επιδοτήσεις κρατικών αρχών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεων, 

οργανισμών, νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, επιχειρήσεων και 

μεμονωμένων ατόμων 
6.7 Από την κρατική επιχορήγηση που προβλέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους 

και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ή υλική ενίσχυση από κρατικούς φορείς 
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6.8 Από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη οικονομική πηγή 

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
Το οικονομικό έτος της Α .Λ.Θ. είναι το ημερολογιακό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 
Τα μέλη της Α .Λ .Θ. μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να χαρακτηριστούν ως ιδρυτικά ή επίτιμα, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό 
αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ιδρυτικά μέλη θεωρούνται όλα τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 51 του παρόντος 
Καταστατικού και όσοι υπήρξαν μέλη του πρώτου Δ.Σ. της Α .Λ.Θ. Τα ιδρυτικά μέλη δεν 
έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν όμως τα ίδια δικαιώματα με τα Μέλη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΜΕΛΗ 
10.1 Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Α.Λ.Θ., πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 

του εκάστοτε  ισχύοντος αθλητικού νόμου, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. με την προσυπογραφή 
δύο (2) μελών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα εγγραφής Μέλους. 

10.2 Η έγκριση εγγραφής του αιτούντος νέου μέλους, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία 60 (εξήντα) ημερών από την κατάθεση στη Γραμματεία της 
αίτησης εγγραφής. Αν εντός της περιόδου των 60 (εξήντα) ημερών δεν έχει εκδοθεί 

σχετική διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ., τότε το υποψήφιο μέλος θεωρείται ότι είναι 
Μέλος αυτοδικαίως και εγγράφεται την 60ή (εξηκοστή) μέρα από την υποβολή της 
αίτησής του. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του 

Δ.Σ. 
10.3 Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απορριφθεί η αίτηση του υποψηφίου μέλους, αρκεί 

να είναι αιτιολογημένη η άρνηση της εγγραφής. 
10.4 Δεν μπορεί να γίνει μέλος της Α.Λ.Θ. όποιος έχει κάποιο από τα κωλύματα και τους 

περιορισμούς του άρθρου 3 του Ν.2725/99 «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού 
αθλητισμού και άλλων διατάξεων». 

10.5 Χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους όσοι εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από 

τις περιπτώσεις του άρθρου 3 του Ν.2725/99 «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού 
αθλητισμού και άλλων διατάξεων» και η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται 
από το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 15 (δεκαπέντε) ημερών αφότου έλαβε γνώση. 

10.6 Δεν απαιτείται η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου να συνοδεύεται από πρόταση 
δύο μελών, εφόσον το υποψήφιο μέλος έχει καταλάβει από πρώτη έως όγδοη νίκη σε 
Ολυμπιακά, Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ή από πρώτη έως Τρίτη νίκη 

σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή Πανελλήνιους αγώνες. 
10.7 Τα μέλη, ο αριθμός των οποίων είναι απεριόριστος, οφείλουν να προκαταβάλουν τις 

συνδρομές τους, να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις δραστηριότητές της Α.Λ.Θ. και 

να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας και προσήλωσης στους σκοπούς της. 
10.8 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα εντευκτήρια της Α.Λ.Θ. και να 

συμμετέχουν στις κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνονται από 
την Α.Λ.Θ. Επίσης, μπορούν να φέρουν το σήμα της Α.Λ.Θ. και δελτίο αναγνώρισης 

μέλους, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. 
10.9 Τα μέλη, πλην των ιδρυτικών, κατά το πρώτο έτος από την εγγραφή τους, δεν 

έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Παρευρίσκονται στις Γενικές 
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Συνελεύσεις ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου, εφόσον είναι ταμειακά 

τακτοποιημένα, αλλά χωρίς ψήφο. Μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή 
τους, αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

10.10 Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Α.Λ.Θ.: 

(α) το προσωπικό του σωματείου, οι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές, για 
όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία τους και για 1 (ένα) επιπλέον χρόνο μετά την λήξη 
της. 

(β) όσοι συνάπτουν σύμβαση για παροχή υπηρεσιών, ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, 
είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ. 
Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας ή η εκτέλεση του 

έργου και για 1 (ένα) επιπλέον χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης και την παράδοση 
του έργου αντίστοιχα. 

(γ) όσοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/99 «Περί ερασιτεχνικού και 
επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων». 

 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με 

πλειοψηφία 2/3 (δύο τρίτα), όσοι έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Α.Λ.Θ. και, 
γενικά, στον αεραθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν μηνιαία συνδρομή, δεν 
εκλέγουν και δεν εκλέγονται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Τα Μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από την Α.Λ.Θ. οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή 
δήλωσή τους προς το Δ.Σ. 
Μέλη που αποχώρησαν μπορούν να επανεγγραφούν στην Α.Λ.Θ., αφού τακτοποιήσουν 

τυχόν εκκρεμότητες που είχαν αφήσει προς την Α.Λ.Θ. και αφού καταβάλλουν το δικαίωμα 
εγγραφής. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ 

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
14.1 Η διοίκηση της Α.Λ.Θ. ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται αποκλειστικά από μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 

14.2 Εκλέγεται κάθε 2 (δύο) έτη από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το πρώτο 
δίμηνο του ημερολογιακού έτους και ύστερα από μυστική ψηφοφορία των παρόντων 
και δικαιουμένων ψήφου μελών, η οποία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

14.3 Κάθε εκλεγμένος σύμβουλος έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί μέχρι 3 (τρεις) 
συνεχείς 2ετίες και δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για 4η (τέταρτη) εν συνεχεία 
επανεκλογή του. 

14.4 Οι εκλεγμένοι πέντε (5) σύμβουλοι και μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή 

τους, συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου 
σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία: 
α) τον Πρόεδρο 
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β) τον Αντιπρόεδρο 

γ) το Γενικό Γραμματέα 
δ) τον Ταμία 
ε) τον Έφορο Εκπαίδευσης 

14.5 Το νέο Δ.Σ., αμέσως μετά από τη συγκρότησή του σε σώμα, παραλαμβάνει από την 
προηγούμενη διοίκηση το αρχείο και τα περιουσιακά στοιχεία της Α.Λ.Θ. και συντάσσει 
πρωτόκολλο παραλαβής. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 
Εκλεγμένο μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δ.Σ.: 

1 Μετά από αίτηση παραίτησής του προς το Δ.Σ. και αποδοχής της αίτησής του από το 
Δ.Σ. 

2 Αυτοδικαίως, αν απουσιάσει χωρίς αιτιολογία από τρεις συνεχόμενες τακτικές 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί στα πέντε (5) μέλη και 
δεν υπάρχουν νόμιμα αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την 
ανάδειξη νέας διοίκησης εντός 30 (τριάντα) ημερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 2 (δύο) φορές το μήνα και σε έκτακτη ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου, ή ύστερα από γραπτή αίτηση 3 (τριών) συμβούλων προς 
τον Πρόεδρο, υποχρεωτικώς εντός 10 (δέκα) ημερών, στην οποία αναφέρονται τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 – ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, και 
αποφασίζει επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται 
διαφορά στον Αθλητικό νόμο”  

 
ΑΡΘΡΟ 18 – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 
Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της διοίκησης, αλλά μπορούν να αναλάβουν έργο ή 

αρμοδιότητες: 
1 Όσοι είναι μέλη στη διοίκηση άλλου αεραθλητικού σωματείου ή αεραθλητικού 

συλλόγου 

2 Οι έμποροι και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι αεροπορικού υλικού και αεραθλητικών ειδών, 
καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους 

3 Όσοι έχουν εργατοϋπαλληλική σχέση ή μετοχές σε αεροπορικές εταιρίες, καθώς και τα 

μέλη της οικογένειάς τους 
4 Όσοι εμπίπτουν σε κάποιο από τα κωλύματα της §2 του άρθρου 4 του Ν. 2725/99 

«Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων». 

 
ΑΡΘΡΟ 19 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο, το παρόν 
καταστατικό και τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Το Δ.Σ., αμέσως μετά από τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει τριμελή Τεχνική Επιτροπή. 

Τα μέλη της επιτροπής αυτής, που μπορεί να είναι και μέλη της Διοίκησης, πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι αεραθλητές ή τεχνικοί του αεραθλητισμού. 
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Σελίδα 6 από 13 

 

ΑΡΘΡΟ 21 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Θέση στο Δ.Σ. που μένει κενή για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνεται από τον πρώτο 
κατά σειρά επιλαχόντα. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. μπορεί, με δική του ευθύνη, να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε 

μέλος του, για πράξεις που εμφανώς παραβιάζουν το Καταστατικό και αντιτίθενται στους 
σκοπούς της Α.Λ.Θ. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. οφείλει στην πρώτη Γενική Συνέλευση 
να αιτιολογήσει την απόφασή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
Η διαγραφή Μέλους αποφασίζεται από το Δ.Σ., που λαμβάνει υπόψη του τη γνωμοδότηση 
της Νομικής - Πειθαρχικής Επιτροπής και εγκρίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, 

εφόσον συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών του. 
 
Μέλος της Α.Λ.Θ. διαγράφεται: 

1 Όταν ζητήσει τη διαγραφή του με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. 
2 Όταν καθυστερήσει αδικαιολόγητα συνδρομές δέκα οκτώ (18) μηνών 
3 Όταν η διαγωγή και οι πράξεις του είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές και τους σκοπούς 

της Α.Λ.Θ., θίγουν εκ προθέσεως τα συμφέροντα και το κύρος του Σωματείου και 
παραβιάζουν το Καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις του 
Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Α.Λ.Θ. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία διαγραφής αρχίζει 

αφού πρώτα το υπό διαγραφή μέλος κληθεί από το Δ.Σ. σε γραπτή ή προφορική 
απολογία, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών. 

 

Μέλος που διαγράφηκε μπορεί να ασκήσει νόμιμη προσφυγή κατά της εγκυρότητας και της 
νομιμότητας της διαγραφής του στην πρώτη Γενική Συνέλευση. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 – ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

Το Δ.Σ. μπορεί, ύστερα από εισήγηση της Νομικής - Πειθαρχικής επιτροπής, να επιβάλλει 
σε μέλος της Α.Λ.Θ., το οποίο προηγουμένως θα κληθεί σε απολογία, τις παρακάτω ποινές: 
1 Γραπτή επίπληξη 

2 Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε αεραθλητικές δραστηριότητες 
3 Οριστική απαγόρευση συμμετοχής σε αεραθλητικές δραστηριότητες 
4 Προσωρινή διαγραφή από 3 (τρεις) έως 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες 

5 Οριστική διαγραφή από τα μητρώα της Α.Λ.Θ., σύμφωνα με το Άρθρο 23 του παρόντος 
 
ΑΡΘΡΟ 25 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Ο., ή της 
Υ.Π.Α ., ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ή του Υπουργείου Συγκοινωνιών, ή της Γ.Γ.Α . ή 
και άλλου Υπουργείου, κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο. 

Ομοίως, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
επιτροπές, πρόεδροι επιτροπών ή και μεμονωμένα άτομα που προσκαλούνται από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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Σε περίπτωση που, για οποιαδήποτε αιτία, το Δ.Σ. διαλυθεί πριν τη λήξη της θητείας του, ο 

Πρόεδρος του τελευταίου Δ.Σ. έχει την ευθύνη για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, 
διενεργών αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών. 
Σε περίπτωση, όμως, που για οποιονδήποτε λόγο παραβιάστηκε ο Νόμος ή το Καταστατικό 

από το Δ.Σ., εφαρμόζεται ο ισχύων Νόμος. 
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 27 – ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

1. Τα μέλη της Διοίκησης της Α.Λ.Θ. δεν μπορούν να προσφέρουν αμειβόμενη εργασία 
προς την Α.Λ.Θ., ή να συνάπτουν με αυτήν συμβάσεις που να συνεπάγονται τη λήψη 
αμοιβής ή προμήθειας, ή να αναλαμβάνουν έργο που αποβλέπει σε οικονομικό όφελος. 

 

2. Τα μέλη της Διοίκησης της Α.Λ.Θ. δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση για την 
απασχόλησή τους με τις υποθέσεις του σωματείου, εκτός από έξοδα κίνησης, διαμονής 
και διατροφής, στις περιπτώσεις που μετακινούνται εκτός έδρας, στο εσωτερικό ή 

εξωτερικό της χώρας. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1 Τα μέλη της Α.Λ.Θ. συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το πρώτο 
δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Η ακριβής ημερομηνία και τα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης καθορίζονται από το Δ.Σ.  

2 Στη σχετική πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της 
Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα της Α.Λ.Θ., τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν την 
ημερομηνία της διεξαγωγής της, πρέπει να αναγράφονται σαφώς η ημέρα, η ώρα και ο 

τόπος όπου θα συνέλθει η πρώτη και η πιθανή επαναληπτική Γ.Σ., καθώς και τα θέματα 
της Ημερήσιας Διάταξης. 

3 Κατά την ετήσια Τ.Γ.Σ. του πρώτου έτους της διετούς θητείας του, το Δ.Σ. παρουσιάζει 
υποχρεωτικά μόνο την έκθεση πεπραγμένων. 

4 Κατά την ετήσια Τ.Γ.Σ. του δεύτερου έτους, η οποία συμπίπτει με τη λήξη της θητείας 
του Δ.Σ., η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα εξής θέματα: 
α) λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. 

β) έγκριση ισολογισμού - απολογισμού του παρελθόντος έτους και προϋπολογισμός 
του τρέχοντος έτους 

γ) έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

δ) προτάσεις με εγγραφή ομιλητών 
ε) απαλλαγή ή όχι του απερχόμενου Δ.Σ. από τις ευθύνες του 
στ) αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. 

4 Αμέσως μετά την ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγεται νέος 
Πρόεδρος της Γ.Σ., που πρέπει να είναι μέλος ή επίτιμο μέλος της Α.Λ.Θ., να μη 
συμμετείχε στην απερχόμενη διοίκηση και να μην είναι υποψήφιος για την επόμενη.  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ φροντίζει για την τήρηση της τάξεως, απομακρύνει όσους δεν 
έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα, διευκολύνει το έργο της Εφορευτικής 
Επιτροπής και προσυπογράφει τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό ψηφοφορίας.  

5 Μαζί με το πενταμελές Δ.Σ., εκλέγονται και 2 (δύο) αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ., 

καθώς και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Α.Λ.Θ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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Οι αντιπρόσωποι της Α.Λ.Θ. στις ανώτερες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες ορίζονται από το Δ.Σ. 

 
ΑΡΘΡΟ 30 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με 

μυστική, ή δια ανατάσεως της χειρός, ψηφοφορίας και η καταχώρησή τους στο βιβλίο 
πρακτικών της Γ.Σ. γίνεται εν περιλήψει. 
 

ΑΡΘΡΟ 31 – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της διοίκησης και για αποφάσεις που αφορούν 
πρόσωπα είναι πάντοτε μυστική. 

 
ΑΡΘΡΟ 32 – ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Η Γ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα 
ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Αν η Γ.Σ. ματαιωθεί, από έλλειψη απαρτίας ή από άλλη 

αιτία, επαναλαμβάνεται ύστερα από τρεις (3) το λιγότερο και οπωσδήποτε μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες. Κατά την επαναληπτική της συνεδρίαση, η Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και 

συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 33 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 
Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση - δήλωση στη Γραμματεία της Α.Λ.Θ., 3 (τρεις) τουλάχιστον 
μέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Οι τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις υπόκεινται στην έγκριση 
της Γ.Σ. 

 
ΑΡΘΡΟ 34 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε 
υπόθεση της Α.Λ.Θ. Τις αποφάσεις της Γ.Σ. έχουν υποχρέωση να σέβονται και τα μέλη που 

απουσίαζαν ή διαφώνησαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 35 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση: 
α) κατά την κρίση του, για έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά θέματα 
β) υποχρεωτικά αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, με 

έγγραφό τους, στο οποίο καθορίζονται επακριβώς και τα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο να ελέγξει τα 
λογιστικά και λοιπά βιβλία της Α.Λ.Θ. και να υποβάλλει σχετική έκθεση σε μία από τις 

Γενικές Συνελεύσεις. 
 
Επίσης, η εξελεγκτική επιτροπή μπορεί, με αίτησή της προς το Δ.Σ. να ζητήσει σύγκληση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες για επείγοντα ζητήματα που 

αφορούν την οικονομική διαχείριση της Λέσχης, άλλως καλείται ο αρμόδιος για θέματα 
αθλητισμού Υπουργός ή Υφυπουργός ή το αρμόδιο Δικαστήριο να εφαρμόσει τις διατάξεις 
του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. 
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ΑΡΘΡΟ 37 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα παρακάτω καθήκοντα και αρμοδιότητες:  
1 Εκπροσωπεί την Α.Λ.Θ. σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, υπογράφει όλα τα 

έγγραφα, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και των 
εσωτερικών κανονισμών της Α.Λ.Θ., καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της 
Γ.Σ. και του Δ.Σ. και τέλος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

2 Καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα 

3 Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου 

4 Μπορεί να αναθέσει με γραπτή εξουσιοδότηση, μερικές ή όλες τις δραστηριότητές του 
στον Αντιπρόεδρο. Όταν όμως απουσιάζει ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει  πλήρως ο 
Αντιπρόεδρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 38 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
1  Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του και τον 
αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

2 Παρακολουθεί όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με την Α.Λ.Θ., επιστατεί σε όλες τις 
εκδηλώσεις της Α.Λ.Θ. για την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών και προσυπογράφει 
μαζί με τον Έφορο Λέσχης και Υλικού το βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του 

σωματείου. 
3 Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες που αφορούν την εκτέλεση ή 
την επιστασία έργων. 

4 Είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των πτήσεων και των αγώνων, προεδρεύει δε 
της επιτροπής     αγώνων. 
 

ΑΡΘΡΟ 39 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
Ο Γ.Γ. φυλάττει τη σφραγίδα και το Μητρώο Μελών της Α.Λ.Θ., συντάσσει και υπογράφει 
μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και τις ανακοινώσεις του Δ.Σ., διεξάγει την 
αλληλογραφία και ενημερώνει το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων. 

Ο Γεν. Γραμματέας: 
1 Συντάσσει τους εσωτερικούς Κανονισμούς της Α.Λ.Θ. σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. 

2 Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων 
του Δ.Σ. και φροντίζει για την έγκαιρη κοινοποίησή τους στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.  

3 Φροντίζει για την ενημέρωση των μελών και των φίλων της Α.Λ.Θ. σχετικά με τις 

δραστηριότητές της. 
4 Φροντίζει για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άλλα συναφή σωματεία, καθώς και για 

την οργάνωση συγκεντρώσεων, ομιλιών, διαλέξεων κλπ. που αποφασίζει το Δ.Σ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 40 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ  

Ο Ταμίας: 
1 Φροντίζει για θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση της περιουσίας της Α.Λ.Θ. 
2 Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό, όπως ο Νόμος ορίζει  
3 Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του σωματείου 

4 Φροντίζει για την είσπραξη οφειλών προς την Α.Λ.Θ. και διενεργεί όλες τις πληρωμές 
προς τρίτους 
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5 Στο τέλος κάθε τριμηνίας υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση κίνησης του Ταμείου, στην 

οποία αναγράφονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα και τα σχετικά δικαιολογητικά 
(αποδείξεις, αποφάσεις κλπ.). Ανάλογη κατάσταση υποβάλλει κατά την ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση, αλλά και οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. 

6 Καταθέτει, σε αναγνωρισμένη και καθορισμένη από το Δ.Σ. Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, 
επ’ ονόματι της Α.Λ.Θ. τα χρήματα που εισπράττει, εκτός από το ποσό που ορίζει το 
Δ.Σ. για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών 

7 Όταν κωλύεται τον αναπληρώνει ο Πρόεδρος ή ένας Σύμβουλος που εξουσιοδοτείται 
από τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Και στην περίπτωση αυτή όμως η ευθύνη 
βαρύνει εις το ακέραιο τον Ταμία 

8 Όλες οι δαπάνες που γίνονται από τον Ταμία πρέπει να καλύπτονται με ανάλογη 
εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. 

 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 41 – ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο Έφορος Εκπαίδευσης φροντίζει για θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της 
«ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» (Σ.Ε.Χ.Ι.Α.), καθώς και 
των άλλων αεραθλητικών Σχολών Εκπαίδευσης της Α.Λ.Θ. και εισηγείται την οργάνωση 

ειδικών σχολείων ή σεμιναρίων για την επιμόρφωση των αεραθλητών. Όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. 
 

ΑΡΘΡΟ 42 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
Η Τ.Ε. και Α. ορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20, η οποία αποτελεί 
συμβουλευτικό όργανο για το Δ.Σ. Ο αριθμός όμως των μελών της μπορεί να αυξηθεί με 

απόφαση του Δ.Σ. 
1 Η Τ.Ε. και Α. ασχολείται γενικά με όλα τα τεχνικά θέματα και ειδικότερα αυτά που 

αφορούν τις Σχολές Αεροπορίας, Αερομοντελισμού, Ανεμοπορίας, Αλεξιπτωτισμού και 
Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς  και συντάσσει τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς. 

2 Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που έχουν σχέση με τον κανονισμό ασφαλείας, την 
απονομή πτυχίων, τη βεβαίωση και αναγνώριση των επιδόσεων των χειριστών ή 
μαθητών κλπ. 

3 Συνεργάζεται με τους Εφόρους Δημοσίων Σχέσεων, Υλικού και Αερομοντελισμού και 
λοιπών Αεραθλητικών δραστηριοτήτων ή με άλλη επιτροπή για τεχνικά θέματα που 
έχουν σχέση με την οργάνωση αεροπορικών εκδηλώσεων. 

4 Παρακολουθεί την πτητική ικανότητα των αεροπλάνων της Α.Λ.Θ. και για την έγκαιρη 
ανανέωση των πιστοποιητικών πλοϊμότητας σε συνεργασία με τον αρχιμηχανικό της 
Α.Λ.Θ. 

5 Παρακολουθεί το βιβλίο πτήσεων της Α.Λ.Θ. 
6 Ενημερώνει και καθοδηγεί τους χειριστές για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών 

και νόμων.  

7 Ασχολείται με τη διερεύνηση συμβάντων και ατυχημάτων ύστερα από εντολή του Δ.Σ. 
προς το οποίο υποβάλλει σχετικό πόρισμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 43 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η Σχολή Εκπαίδευσης της Αερολέσχης (Σ.Ε.Χ.Ι.Α.) διοικείται από το συμβούλιο της σχολής 
που αποτελείται: 
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1 Από το Διευθυντή που ορίζεται από το Δ.Σ. και έχει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες 

που ορίζει η Υ.Π.Α. 
2 Από τον έφορο εκπαίδευσης 
 

Η λειτουργία της σχολής διέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία και, σύμφωνα με αυτήν, 
διέπεται από εσωτερικό κανονισμό που προτείνεται από τη Διεύθυνση της Σχολής και την 
Τεχνική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

 
ΑΡΘΡΟ 44 - Η ΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ορίζεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ., από έναν αρχιμηχανικό , έναν 

εκπαιδευτή της Α.Λ.Θ. και από δύο πτυχιούχους της νομικής σχολής, κατά προτίμηση μέλη 
της Α.Λ.Θ. Ασχολείται με θέματα νομικής φύσης και με θέματα που αφορούν την επιβολή 
πειθαρχικών ποινών, μόνο ύστερα από εντολή του Δ.Σ., προς το οποίο υποβάλλει τις 
σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και πορίσματα. 

 
ΑΡΘΡΟ 45 - Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η Επιτροπή Αγώνων ορίζεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα 

ακόμη μέλη χειριστές με πείρα στους αγώνες. Ασχολείται με τη διοργάνωση και τη σωστή 
διεξαγωγή αεροπορικών επιδείξεων και αγώνων. Συντάσσει τους κανόνες διεξαγωγής των 
αγώνων και το σύστημα βαθμολόγησης. Καταρτίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα σε ετήσια 

βάση. Μπορεί δε να προσλαμβάνει ως βοηθούς άλλα μέλη απαραίτητα για τη διεξαγωγή 
των αγώνων. 
 

ΑΡΘΡΟ 46 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ορίζεται από το Δ.Σ. και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, κατά προτίμηση με 
σχετική ειδικότητα. Ασχολείται γενικά με θέματα οικονομικής φύσης και ειδικότερα με την 

επεξεργασία μέτρων για τη βελτίωση των οικονομικών της Α.Λ.Θ. και με τη διεξαγωγή 
προμηθευτικών διαγωνισμών κλπ. και υποβάλλει τις σχετικές εισηγήσεις και τα πορίσματα 
προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για τα περαιτέρω. 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 47 - Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Αποτελείται από τρία μέλη με πρόεδρο τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων και 
μπορεί να προσλαμβάνει ως βοηθούς άλλα μέλη. 
Η Επιτροπή αυτή ασχολείται: 

1 Με την προβολή του έργου και των σκοπών της Α.Λ.Θ. 
2 Με τις δημόσιες σχέσεις και τις επαφές της Α.Λ.Θ. με άλλα συγγενή σωματεία και 

οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

3 Με τη διοργάνωση αεροπορικών επιδείξεων, αγώνων, τελετών και κάθε είδους 
εκδηλώσεων που προβάλουν το έργο της Α.Λ.Θ., σε συνεργασία με την Τεχνική 
Επιτροπή και τον Έφορο Λέσχης και Υλικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 48 -  
Οι κανονισμοί των τμημάτων της σχολής της Α.Λ.Θ. εκδίδονται με απόφαση του Δ.Σ.  
Επίσης, για την αντικατάσταση των μελών των Επιτροπών των άρθρων 42, 43, 44, 45, 46, 

και 47, καθώς και για τη σύσταση άλλων Επιτροπών με διαφορετικό αντικείμενο, αρμόδιο 
είναι το Δ.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 49 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Α.Λ.Θ. 

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού ή η διάλυση της Α.Λ.Θ. μπορούν να αποτελέσουν 
θέματα ειδικής μόνο Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ή με απόφαση της 
ολομέλειας του Δ.Σ. ή με γραπτή αίτηση του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών 

μελών για την τροποποίηση του καταστατικού και του ½ συν 1 για τη διάλυση της Α.Λ.Θ.. 
Η Ειδική αυτή Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα 
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζει με πλειοψηφία 

3/4 των παρόντων ταμειακώς μελών. 
  
Σε περίπτωση διάλυσης της Α.Λ.Θ., η εκκαθάριση της περιουσίας της ανατίθεται σε 

πενταμελή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση, που ενεργούν συλλογικά και 
αποφασίζουν με πλειοψηφία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι μετά το τέλος της εκκαθάρισης, να 
υποβάλλουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έκθεση εκκαθάρισης της περιουσίας της 
Α.Λ.Θ. και τυχόν απομένων ενεργητικό από την περιουσία αυτή, περιέρχεται στην Γεν 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως ο Νόμος ορίζει. 
 
ΑΡΘΡΟ 50 – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για θέματα τα οποία δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό, αρμόδια είναι μόνο η 
Γ.Σ. της Α.Λ.Θ. 
 

ΑΡΘΡΟ 51 – ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ Α.Λ.Θ. 
Οι ιδρυτές της Α.Λ.Θ. είναι οι: Β. Παντούλης, Α. Αγγελάκης, Π. Παπαπανάγος, Χ. 
Χατζηζαφειρίου, Δ. Λεονταρίδης, Σ. Σαλτιέλ, Κ. Καζάκος, Π. Χρυσάνθου, Ε. Σκαζίκης, Ι. 

Σαμακάσης, Ο. Κυριακόπουλος, Σ. Γρηγοριάδης, Α. Αυδής, Ι. Ανανιάδης και Γ. Τερμαντζής.  
 
ΑΡΘΡΟ 52 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αυτό το Καταστατικό αποτελείται από 52 άρθρα, αποτελεί δε τροποποίηση, συμπλήρωση 
και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Α.Λ.Θ., η οποία ιδρύθηκε και απέκτησε νομική 
μορφή με την υπ’ αριθ. 1569/34 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1831/53 απόφαση του ίδιου 

Δικαστηρίου και των αποφάσεων με αριθμούς 210/70 και 231/70 του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και με την 1436/72 όμοια του ίδιου Δικαστηρίου 
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) και όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 674/83 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία εκούσιας 
δικαιοδοσίας). Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 5676/98 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), τροποποιήθηκε εκ νέου 

το παρόν Καταστατικό και κωδικοποιήθηκε, ενώ έγινε και δημοσίευσή του στα βιβλία 
σωματείων του ανωτέρου Δικαστηρίου με α/α 510/9-3-98 (Ε’ Τροποποίηση). Τέλος, με την 
υπ’ αριθ. 3547/29-3-2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), τροποποιήθηκε εκ νέου το παρόν Καταστατικό  και 
κωδικοποιήθηκε, ενώ έγινε και δημοσίευσή του στα βιβλία σωματείων του ανωτέρου 
Δικαστηρίου με α/α 510/29-3-2000 (ΣΤ’ Τροποποίηση). Το, στις παραπάνω αποφάσεις, 

αναφερόμενο τροποποιημένο και συμπληρωμένο Καταστατικό , καταργείται τελείως και 
αντικαθίσταται από τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού, το οποίο εγκρίθηκε από τη 
νόμιμη απαρτία των τακτικών μελών της Α.Λ.Θ., στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-
06-2021. Η ισχύς του αρχίζει μετά την έγκρισή του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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____________________ __________________________ 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΤΑΪΔΗΣ 

 


