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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Χιονοδροµίας, την υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού της και 
για συναφή θέµατα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών και µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 
υποστήριξη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) και των οργάνων της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Χιονοδροµίας διαθέτει προσωπικό το οποίο στελεχώνει τις 
οργανωτικές µονάδες, όπως αυτές καθορίζονται στη συνέχεια του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΑ 

1. Η Οµοσπονδία αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες : 
i. Τη Διεύθυνση 
ii. Το Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας 
iii. Το Τµήµα Αγωνιστικών Εκδηλώσεων και το Τµήµα Υποστήριξης Εθνικών 

Οµάδων  
2. Η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας της Οµοσπονδίας ανήκει 
στο Γενικό Γραµµατέα του Δ.Σ. 

3. Η ευθύνη για την υπηρεσιακή κατάσταση (προαγωγές, µεταβολές, µισθοδοσία 
κλπ.) του τακτικού και έκτακτου προσωπικού της Οµοσπονδίας, καθώς και 
του προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ανήκει στο Γενικό Γραµµατέα 
ο οποίος εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
1. Ο διευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών της Οµοσπονδίας έχει τα ακόλουθα 
καθήκοντα και αρµοδιότητες : 

i. Συντονίζει, ελέγχει και κατευθύνει όλη την υπηρεσία της Οµοσπονδίας υπό 
τις οδηγίες του Δ.Σ. µεριµνώντας ταυτόχρονα για την εύρυθµη λειτουργία 
όλων των τµηµάτων της : 

ii. Μεριµνά και εποπτεύει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των 
αποφάσεων του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας, σύµφωνα και µε τις ειδικές οδηγίες 
του Γενικού Γραµµατέα. 

iii. Εισηγείται στο Δ.Σ. ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση του Γενικού 
Γραµµατέα, για κάθε θέµα που αφορά στη βελτίωση της απόδοσης των 
διοικητικών υπηρεσιών της Οµοσπονδίας. 
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iv. Έχει σε πρώτο βαθµό τον πειθαρχικό έλεγχο του τακτικού προσωπικού της 

Οµοσπονδίας. 
v. Είναι αρµόδιος για κάθε θέµα που του αναθέτει αρµοδίως το Δ.Σ. ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός Γραµµατέας. 
vi. Αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Γενικό Γραµµατέα.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

1. Έχει την ευθύνη τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχόµενης και εξερχόµενης 
αλληλογραφίας της Οµοσπονδίας. 

2. Διεκπεραιώνει την πάσης φύσεως αλληλογραφία της Οµοσπονδίας. 
3. Υποστηρίζει γραµµατειακά τον Γενικό Γραµµατέα και όλους τους υπεύθυνους 
αγωνισµάτων. 

4. Διατηρεί τους ατοµικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού και τους 
ενηµερώνει σε κάθε µεταβολή τους. 

5. Διεκπεραιώνει της πάσης φύσεως εξωτερικές εργασίες της Οµοσπονδίας. 
6. Είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και εν γένει καλή εικόνα των γραφείων 
της Οµοσπονδίας. 

7. Εισηγείται στο διευθυντή και αν δεν υφίσταται η ή απουσιάζει αυτός, στο 
Γενικό Γραµµατέα, για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του. 

8. Έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης οποιασδήποτε συναφούς εργασίας ή 
καθήκοντος που του ανατίθεται από το Γενικό Γραµµατέα ή το διευθυντή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
1. Είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση όλου του έργου των Τεχνικών Επιτροπών 
της Οµοσπονδίας. 

2. Έχει την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων 
της Οµοσπονδίας. 

3. Εισηγείται στον Πρόεδρο των Τεχνικών Επιτροπών για κάθε θέµα της 
αρµοδιότητάς του. 

4. Είναι υπεύθυνο για κάθε άλλο συναφές θέµα που του ανατίθεται από τον 
Πρόεδρο των Τεχνικών Επιτροπών τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Γενικό 
Γραµµατέα. 

5. Συντονίζει την εφαρµογή του προπονητικού και αγωνιστικού προγράµµατος 
των Εθνικών Οµάδων όλων των κατηγοριών στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό. 

6. Σχεδιάζει και εκτελεί το πρόγραµµα µετάβασης των εθνικών οµάδων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό για αγώνες ή προπονήσεις. 

7. Διενεργεί όλη την απαραίτητη αλληλογραφία για την εκτέλεση των παραπάνω. 
8. Μεριµνά για την επίλυση των ιατρικών, στρατιωτικών, Εργασιακών και 
προσωπικών προβληµάτων των µελών των εθνικών οµάδων. 
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9. Συντονίζει τη δράση των προπονητών και των τεχνικών συµβούλων της 
Οµοσπονδίας. 

10. Σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού, φροντίζει 
για την επάρκεια του απαραίτητου στις Εθνικές Οµάδες πάσης φύσεως υλικού. 

11. Εισηγείται στους Εφόρους των Αθληµάτων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο 
Γενικό Γραµµατέα για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του. 

12. Είναι υπεύθυνο για κάθε άλλο συναφές θέµα που του ανατίθεται από τον 
Έφορο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Γραµµατέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που ο νόµος 
προβλέπει για τις αθλητικές Οµοσπονδίες και γενικά για την εύρυθµη 
λειτουργία και οργάνωση του λογιστηρίου της Οµοσπονδίας. 

2. Προετοιµάζει και εκτελεί όλες τις πληρωµές και τις εισπράξεις της 
Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τις εντολές του Ταµία και τις αποφάσεις τουΔ.Σ. 

3. Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων του τακτικού 
και έκτακτου προσωπικού της Οµοσπονδίας. 

4. Είναι υπεύθυνο για τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά θέµατα του τακτικού και 
έκτακτου προσωπικού της Οµοσπονδίας. 

5. Συντάσσει τον Ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και ισολογισµό της 
Οµοσπονδίας. 

6. Συνεργάζεται µε τον Ταµία, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ,το Γενικό Γραµµατέα, τους 
Προέδρους των διαφόρων επιτροπών, τους Εφόρους και τα λοιπά τµήµατα της 
Οµοσπονδίας για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού της Οµοσπονδίας. 

7. Τηρεί µε ακρίβεια τους λογαριασµούς της Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τα 
άρθρα του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, µε τις ανάλογες πιστώσεις τους και 
ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα της Οµοσπονδίας για την πορεία τους. 

8. Εισηγείται στον Ταµία, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Γενικό Γραµµατέα για 
κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του. 

9. Είναι υπεύθυνο για κάθε άλλο συναφές οικονοµικό θέµα που του ανατίθεται 
από τον Ταµία, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Γενικό Γραµµατέα. 

10. Αναφέρεται σε πρώτο βαθµό στον Ταµία του Διοικητικού Συµβουλίου. 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
1. Ευθύνεται για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών της 
Οµοσπονδίας, σύµφωνα µε τα όσα ο νόµος ορίζει. 

2. Ευθύνεται και φροντίζει για την έγκριση και νοµότυπη διενέργεια των 
διαφόρων διαγωνισµών προµήθειας υλικών και υπηρεσιών της Οµοσπονδίας, 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον κανονισµό προµηθειών της 
Οµοσπονδίας. 
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3. Είναι υπεύθυνο για τη σωστή έγκαιρη σύνταξη των πάσης φύσεως 
προκηρύξεων και για την δηµοσίευσή τους, έτσι όπως ο νόµος και ο 
κανονισµός της Οµοσπονδίας ορίζουν. 

4. Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του πάσης φύσεως υλικού της Οµοσπονδίας, 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
του, για τη φύλαξη του, για φύλαξη και αποθήκευσή του και στη συνέχεια 
χρέωσή του εκεί όπου απαιτείται. 

5. Καταρτίζει τις πάσης φύσεως συµβάσεις προµηθειών υλικού και υπηρεσιών 
που προέρχονται από τη διενέργεια δηµοσίων διαγωνισµών ή πρόχειρων 
διαγωνισµών ή από απευθείας αναθέσεις, σύµφωνα µε όσα ο νόµος και ο 
οικείος κανονισµός προβλέπουν. 

6. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των βιβλίων αποθήκης υλικού, διενέργειας 
διαγωνισµών, πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών 
και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία και 
απόδοσή της. 

7. Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι 
προµηθευτές για την πληρωµή τους. 

8. Είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη και επιστροφή των πάσης φύσεως εγγυητικών 
επιστολών που κατατίθενται στην οµοσπονδία, όπως και για τη φύλαξη και 
επιστροφή όπου απαιτείται, των δειγµάτων των προµηθευτών. 

9. Διενεργεί την ετήσια απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 
Οµοσπονδίας, την οποία καταχωρεί στο σχετικό βιβλίο. 

10. Είναι υπεύθυνο για την καταστροφή κάθε άχρηστου υλικού, σύµφωνα µε τα 
όσα οι νόµοι ορίζουν. 

11. Εισηγείται στον Έφορο Διαχείρισης Υλικού, στο διευθυντή, στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. και στον Γενικό Γραµµατέα για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του. 

12. Είναι υπεύθυνο για κάθε άλλο συναφές θέµα που του ανατίθεται από τον 
Έφορο Διαχείρισης Υλικού και το Γενικό Γραµµατέα. 

13. Αναφέρεται σε πρώτο βαθµό στον Ταµία. 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
1 Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής 
πολιτικής της Οµοσπονδίας. 

2. Συντάσσει και στέλνει στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) τα 
καθηµερινά δελτία τύπου. 

3. Οργανώνει τις πάσης φύσεως έξω-αγωνιστικές εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας. 
4. Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, έκδοση και κυκλοφορία των πάσης φύσεως 
πληροφοριακών και ενηµερωτικών εντύπων της Οµοσπονδίας. 

5. Είναι υπεύθυνο για τη σχεδίαση, κατασκευή και κυκλοφορία του πάσης 
φύσεως διαφηµιστικού υλικού της Οµοσπονδίας. 

6. Ευθύνεται και µεριµνά για τη λειτουργία βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης και 
οποιουδήποτε άλλου είδους αρχειοθήκης αθλητικού επιστηµονικού και γενικά 
µορφωτικού υλικού. 

7. Είναι αρµόδιο για τις σχέσεις της Οµοσπονδίας µε τον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. 
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8. Οργανώνει τις συνεντεύξεις Τύπου της Οµοσπονδίας, όπως και κάθε 
παρουσίαση που ήθελε αποφασισθεί να γίνει. 

9. Παρακολουθεί σε ηµερήσια βάση τα δηµοσιεύµατα του Τύπου και ενηµερώνει 
άµεσα και έγκαιρα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Γραµµατέα γι΄ αυτά 
που αφορούν την Οµοσπονδία. 

10. Εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο αρµόδιο για 
τις Δηµόσιες Σχέσεις µέλος του Δ.Σ. για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του. 

11. Είναι υπεύθυνο για κάθε άλλο συναφές θέµα του αναθέτει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
και ο Γενικός Γραµµατέας. 

12. Αναφέρεται στο υπεύθυνο για τις Δηµόσιες Σχέσεις µέλος του Δ.Σ. στον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Γενικό Γραµµατέα.  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Είναι αρµόδιο και υπεύθυνο για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και την 
περιφρούρησης των συµφερόντων της Οµοσπονδίας. 

2. Γνωµοδοτεί για νοµικά ζητήµατα, παρέχει γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες 
αντιµετώπισης των δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητηµάτων νοµικής 
φύσης. 

3. Συντάσσει τα σχέδια των διαφόρων συµβάσεων που συνάπτει η Οµοσπονδία, 
καθώς και τις διακηρύξεις των διαγωνισµών προµήθειας υλικών και 
υπηρεσιών. 

4. Ερµηνεύει και γνωµοδοτεί στο Δ.Σ. για τις τυχόν ασάφειες και τα κενά που 
υπάρχουν στο καταστατικό και στους κανονισµούς της Οµοσπονδίας. 

5. Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που το Δ.Σ. ήθελε να του αναθέσει. 
6. Εισηγείται για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του. 
7. Αναφέρεται στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1. Το προσωπικό της Οµοσπονδίας διακρίνεται σε τακτικό µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου, σε προσωπικό έκτακτο. µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

2. Στην κατηγορία του τακτικού ανήκει το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε 
οργανικές θέσεις µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 

3. Στην κατηγορία του έκτακτου προσωπικού ανήκει το προσωπικό το οποίο 
προσλαµβάνεται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας όχι 
µεγαλύτερης των δέκα (10) µηνών, σε ετήσια βάση, για να καλύψει πρόσκαιρες 
ή περιοδικές ή έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες της Οµοσπονδίες, εφόσον 
δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν από το λοιπό προσωπικό ή κατ΄ άλλο 
οικονοµικότερο τρόπο. Ο αριθµός του προσωπικού αυτού, οι ειδικότητες, τα 
απαιτούµενα προσόντα, οι ειδικές ανάγκες που θα καλυφθούν και η χρονική 
διάρκεια των συµβάσεων ορίζονται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του 
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Διοικητικού Συµβουλίου. Ο αριθµός του έκτακτου προσωπικού δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2). 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού της Οµοσπονδίας κατατάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες : 
i. Κατηγορία θέσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε χαρακτηριστικά 

στοιχεία Δ.Ε. 
ii. Κατηγορία θέσεων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε χαρακτηριστικά 

στοιχεία Π.Ε. 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού της Οµοσπονδίας καθορίζονται σε 
γενικά συνολικά, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 
του Ν. 2725/99, διακρινόµενες ως εξής : 
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. : θέσεις πέντε (5) 
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. : θέσεις τρείς (3) 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Διευθυντής της Οµοσπονδίας σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει να ορίσει 
επιλέγεται και τοποθετείται υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. 

2. Ως διευθυντής επιλέγεται και τοποθετείται ο υπάλληλος αυτός για τον οποίο 
εκτιµάται ότι διαθέτει στοιχεία που µαρτυρούν ιδιαίτερη ικανότητα, 
πρωτοβουλία και δραστηριότητα στην υπηρεσία. 

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας επιτρέπεται µε πλήρως 
αιτιολογηµένη απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα 
του, να απαλλάξει το διευθυντή του από τα καθήκοντα, για λόγους 
ακαταλληλότητας ή ανυπαίτιας αδυναµίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. 
Στην περίπτωση αυτή µε την ίδια απόφαση αποφασίζονται και τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στον πρώην διευθυντή. Στον πρώην διευθυντή επιτρέπεται να 
ανατίθενται καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος. 

4. Επιτρέπεται µε απόφαση του Δ.Σ. ,ύστερα από Εισήγηση του Γενικού 
Γραµµατέα του, να µην επιλέγεται και τοποθετείται διευθυντής, αν από το 
προσωπικό που ήδη υπηρετεί κρίνεται ότι δεν υπάρχει εργαζόµενος που να έχει 
τις δυνατότητες να ασκήσει τα καθήκοντά αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. τοποθετούνται προϊστάµενοι των λοιπών οργανικών 
µονάδων υπάλληλοι της Οµοσπονδίας από τους ήδη υπηρετούντες και κατ΄ 
αναλογία των διατάξεων του προηγουµένου άρθρου. 

2. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Οµοσπονδίας τοποθετούνται στη 
θέση αυτή. 
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3. Ως προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων τοποθετούνται εργαζόµενοι 
κατηγορίας Π.Ε. ή Δ.Ε. εφόσον από τα στοιχεία των ατοµικών τους φακέλων 
προκύπτει ότι διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες και έχουν επιδείξει 
πρωτοβουλία, δραστηριότητα και αποτελεσµατικότητα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

4. Προϊστάµενος µπορεί να απαλλαγεί  από τα καθήκοντά του ύστερα από 
έγγραφη αίτησή του µε απόφαση του Δ.Σ. εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το 
επιτρέπουν. 

5. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό και συστήσει 
και άλλες οργανικές µονάδες, η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων σ΄ 
αυτές γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα, το αργότερο µέσα σ΄ ένα µήνα από 
την ηµέρα της τροποποίησης. 

6. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι στην περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, 
να αναθέτει αρµοδιότητες µιας ακόµη ή περισσοτέρων οργανικών, µονάδων 
στον ίδιον προϊστάµενο. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
1. Της Διεύθυνσης προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
2. Του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης προίσταται δικηγόρος. 
3. Των λοιπών τµηµάτων της Οµοσπονδίας προίστανται  υπάλληλοι των 
κατηγοριών ΠΕ ή ΔΕ. 

4. Το Διευθυντή, όταν η θέση του είναι κενή ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αρχαιότερος στην ιεραρχία  προϊστάµενος 
του τµήµατος, εκτός αν το Δ.Σ. της Οµοσπονδίας µε απόφαση του ορίσει ως 
αναπληρωτή του τον προϊστάµενο άλλου τµήµατος. Επίσης το Δ.Σ. επιτρέπεται 
µε απόφασή του, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνει ότι κανένας υπάλληλος 
της Οµοσπονδίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του διευθυντή, 
να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων αυτών στο Γενικό Γραµµατέα. 
Επιτρέπεται η ανάθεση σε προϊστάµενο τµήµατος καθηκόντων προϊσταµένου 
περισσοτέρων τµηµάτων. 

5. Τον προϊστάµενο τµήµατος, όταν η θέση είναι κενή ή αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο κατά βαθµό ανώτερος υπάλληλος 
του τµήµατος, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 
να προΐστανται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό ή ο οριζόµενος από το 
διευθυντή προϊστάµενος ή υπάλληλος άλλου τµήµατος.  

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ο ατοµικός φάκελος συγκροτείται µετά το διορισµό του υπαλλήλου και 
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατοµική, 
οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου. 

2. Ειδικότερα ο φάκελος περιλαµβάνει : 
i. Τα στοιχεία της ταυτότητας του υπαλλήλου, της συζύγου και των παιδιών 

του. 
ii. Τους τίτλους σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα. 
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iii. Αποφάσεις, έγγραφα, εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα στοιχεία που 

αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του 
υπαλλήλου. 

iv. Κάθε άλλο στοιχείο που ο υπάλληλος καταθέτει και ζητεί να περιληφθεί 
στον ατοµικό του φάκελο, εφόσον σχετίζεται µ ε την υπηρεσιακή του 
κατάσταση ή είναι πρόσφορο για την αξιολόγησή του. 

3. Κάθε υπάλληλος αξιολογείται για την υπηρεσιακή του δραστηριότητα, την 
επαγγελµατική του ικανότητα και την αποδοτικότητά του. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης αφορούν στη γνώση του αντικειµένου (θεωρητική κατάρτιση, 
ειδικές γνώσεις, εµπειρίες, στις διοικητικές ικανότητες, ικανότητα να 
προγραµµατίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει. Αξιολογεί, να λαµβάνει 
αποτελεσµατικές αποφάσεις ), στο ενδιαφέρον, στη δηµιουργικότητα, στην 
πρωτοβουλία, στις υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά, στην 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. 

4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους και 
αφορούν τη δράση του υπαλλήλου του προηγούµενου έτους, εφόσον 
υπηρέτησε για έξι (6) τουλάχιστον µήνες. 

5. Την έκθεση αξιολόγησης για τους υπαλλήλους συντάσσει σε πρώτο βαθµό ο 
προϊστάµενος του τµήµατος και σε δεύτερο βαθµό ο διευθυντής.. Την 
έκθεση αξιολόγησης των προϊσταµένων τµηµάτων συντάσσει σε πρώτο 
βαθµό ο διευθυντής και σε δεύτερο βαθµό ο Γενικός Γραµµατέας. Την 
έκθεση του διευθυντή ο Γενικός Γραµµατέας. 

6. Η έκθεση αξιολόγησης αποβλέπει στην αντικειµενικά και αµερόληπτη 
στάθµιση της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των 
κρινόµενων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα 
καθήκοντα που ασκούν. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και 
τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 

2. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, του 
καταστατικού και των κανονισµών της Οµοσπονδίας, καθώς και τις 
αποφάσεις, εντολές, εγκυκλίους και οδηγίες του Δ.Σ. και του προϊσταµένων 
του. 

3. Το προσωπικό οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να 
συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια και να εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόµενους, 
χωρίς να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος τους. 

4. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί την επιβαλλόµενη υπηρεσιακή εχεµύθεια, να 
εκτελεί τα καθήκοντά του µε επιµέλεια, ζήλο, εργατικότητα και 
αποτελεσµατικότητα, καθώς επίσης και να περιφρουρεί µε κάθε Επιµέλεια την 
περιουσία και τα συµφέροντα της Οµοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ 

1. Στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων καταβάλλεται για όσο χρονικό 
διάστηµα εκτελούν τα καθήκοντα αυτά, επίδοµα θέσης κατ΄ ανάλογη 
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εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ/40/Α),όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

2. Σε περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταµένου σε περισσότερα από ένα 
τµήµατα, το επίδοµα θέσης καταβάλλεται για µία µόνο θέση. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Οι αποδοχές του τακτικού προσωπικού της Οµοσπονδίας µε σύµβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40/Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Για την κατάταξη του τακτικού προσωπικού, κατά τα ως άνω, στα οικεία 
µισθολογικά κλιµάκια, ισχύουν όσα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν.
2725/99 ορίζονται : 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

1. Οι προσλήψεις του τακτικού και έκτακτου προσωπικού της Οµοσπονδίας των 
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος κανονισµού γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 
28/Α), (όπως κάθε φορά ισχύουν). 

2. Οι προσλήψεις του προσωπικού της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του 
παρόντος κανονισµού γίνονται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου. Στην απόφαση της πρόσληψης ορίζονται η χρονική 
διάρκεια της σύµβασης και οι ειδικότεροι όροι και προϋπόθεσης σύναψης της 
σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό µε οποιαδήποτε σχέση τοποθετείται στις 
υπηρεσίες της Οµοσπονδίας µε απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα. 

2. Η µετακίνηση προϊσταµένων τµηµάτων από τµήµα σε τµήµα ενεργείται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

1. Για τις θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ, ως τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται 
πτυχίο ή δίπλωµα σχολής ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) της 
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

2. Για τις θέσεις της Κατηγορίας ΔΕ, ως τυπικό προσόν διορισµού ορίζεται 
απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού 
λυκείου ή επαγγελµατικού λυκείου της ηµεδαπής ή άλλου ισότιµου τίτλου 
σχολικής µονάδας της αλλοδαπής. 

3. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων επιτρέπεται, ύστερα από 
απόφαση του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας, να ορίζονται πρόσθετα προσόντα, καθώς 
και άριστη γνώση µιας ή δύο ξένων γλωσσών. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Σελ.* /*10 12



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ                                                              *
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΔΕΙΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ 
1. Το ωράριο εργασίας του τακτικού και έκτακτου προσωπικού καθορίζεται από 
το Δ.Σ. της Οµοσπονδίας, (ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα.) Για 
το τακτικό προσωπικό εφαρµόζεται η πενθήµερη εργασία. 

2. Τα θέµατα που αφορούν στις ώρες εργασίας του τακτικού προσωπικού, στις 
πάσης φύσεως άδειες απουσίας του από την εργασία, καθώς και στις αργίες 
διέπονται από την εργατική νοµοθεσία. 

3. Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό της Οµοσπονδίας υποχρεούται να παρέχει 
την εργασία του, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, στη διάρκεια των 
αγωνιστικών και άλλων εκδηλώσεων της Οµοσπονδίας. 

4. Όταν οι πιο πάνω εκδηλώσεις διεξάγονται σε ώρες µη εργάσιµες, 
καταβάλλεται υπερωριακή αποζηµίωση κατά τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η καταγγελία της σύµβασης υπαλλήλων γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 25ο 
1. Κάθε παράβαση υποχρέωσης (καθήκοντος) του υπαλλήλου που συντελείται µε 
υπαίτια πράξη ή παράλειψη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. 

2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι 
διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώµατα είναι : 

i. Η έγγραφη επίπληξη. 
ii. Το πρόστιµο έως τις αποδοχές ενός (1) µήνα. 
iii. Η στέρηση του δικαιώµατος για επιλογή προϊσταµένου από ένα (1) έως 

τρία (3) έτη. 
3. Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Οµοσπονδίας ασκούν το Δ.Σ. της 
Οµοσπονδίας. 

4. Το Δ.Σ. έχει αρµοδιότητα να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές της 
έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως και τα δύο τρίτα (2/3) των 
µηνιαίων αποδοχών. 

5. Ο Γενικός Γραµµατέας επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως, το δε Διοικητικό 
Συµβούλιο ύστερα από παραποµπή που θα γίνει από το Γενικό Γραµµατέα, αν 
κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωµα πρέπει να τιµωρηθεί µε πειθαρχική ποινή 
µεγαλύτερη της δικαιοδοσίας του. 

6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, αν ο υπάλληλος δεν κληθεί προηγουµένως 
σε απολογία. Στην κλήση σε απολογία καθορίζονται σαφώς το αποδιδόµενο 
πειθαρχικό παράπτωµα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για απολογία, που δεν 
επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριών (3) ηµερών. 

7. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Όταν το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για την 
επιβολή ποινής επιτρέπεται στο διωκόµενο και η προφορική συµπληρωµατική 

Σελ.* /*11 12



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ                                                              *
απολογία ενώπιον αυτού. Η µη υποβολή απολογίας δεν κωλύει την έκδοση της 
απόφασης. 

8. Η απόφαση διατυπώνεται εγγράφως. Στην απόφαση πρέπει να µνηµονεύονται 
τα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειµενική και 
υποκειµενική διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώµατος, προσδιορισµένα κατά 
τόπο και χρόνο. 

9. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά ένα (1) έτος από την ηµέρα 
που διαπράχτηκαν. 

10. Το πρόστιµο παρακρατείται σε µηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ένα έκτο (1/6) των µηνιαίων αποδοχών, εκτός αν ο υπάλληλος 
που τιµωρείται δηλώνει ότι επιθυµεί την καταβολή σε µικρότερο αριθµό 
δόσεων ή ολόκληρου του προστίµου. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην Ε.Ο.Χ µέχρι την έγκριση 
του παρόντος κανονισµού από τον υπουργό αθλητισµού, εξακολουθούν να 
υπηρετούν κανονικά µέχρι της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την 
υπηρεσία και µετά την ψήφιση του παρόντος κανονισµού. 

2. Μετά την έγκριση του παρόντος κανονισµού θα γίνει επανένταξη του ήδη 
υπηρετούντος προσωπικού στις νέες δηµιουργηθησόµενες θέσεις µε 
απόφαση του Δ.Σ. 
Δύνανται µε απόφαση του Δ.Σ. να  ανατίθενται στους υπηρετούντες 
υπαλλήλους παράλληλα καθήκοντα και αρµοδιότητες περισσότερων του 
ενός τµηµάτων.  

3. Ο κανονισµός αυτός περιέχει είκοσι έξη (26) άρθρα, εγκρίθηκε στη 
συνεδρίαση της 29/07/2000 του Δ.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Χιονοδροµίας και θα αρχίσει να ισχύει από την επόµενη της έγκρισής του 
από τον αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υπουργό.  
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