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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τίτλοι Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Τι είναι και τι επιδιώκει ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου
ΜΕΡΟΣ Β
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.
1. Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου. Έγκριση, συμπλήρωση, τροποποίηση.
2. Θέματα γενικής εφαρμογής.
3. Η Επιτροπή Διευθέτησης Διαφορών.
4. Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων.
5. Δικτυακός Τόπος του Ομίλου. Βήμα διαλόγου.

ΜΕΡΟΣ Γ
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
Γενικά
1. Προγραμματισμός πεζοποριών, διερευνητική προετοιμασία.
2. Αναγγελία πεζοπορίας, εγγραφή, όροι συμμετοχής.
3. Συγκρότηση της Ομάδας συμμετεχόντων στην πορεία.
4.ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
5. Ο/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ.
6. Επιλογή του επικεφαλής (και αναπληρωτή)
7. Προετοιμασία του έργου του Επικεφαλής.
8. Έργο του Επικεφαλής.
9. Αποφάσεις του Επικεφαλής σε ειδικές περιπτώσεις ή ενδεχόμενα.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Τι είναι και τι επιδιώκει ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου.
1.1. Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου λειτουργεί με βάση το καταστατικό και τον παρόντα
εσωτερικό κανονισμό.
1.2. Ο Όμιλος έχει σκοπό :
α. Να εξοικειώσει τα μέλη και φίλους του με το φυσικό πεδινό και ορεινό περιβάλλον.
β. Να καλλιεργήσει στάση σεβασμού και προστασίας της πολυποίκιλης ζωής, χλωρίδας και
πανίδας
γ. Να συμβάλει στην ευεξία και ευφορία από τη άσκηση σώματος και ψυχής με την πεζή κίνηση.
δ. Να εμβαθύνει τις σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
ε. Να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στις αρχές της οικολογικής ισορροπίας και
αειφορείας.
ζ. Να προβάλει την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού.
1.3. Ο Όμιλος ειδικότερα :
α. Οργανώνει δράσεις ήπιας ομαδικής επαφής με το φυσικό περιβάλλον, όπως πεζοπορία,
ορειβασία, και εκπαιδεύει τα μέλη του για την ασφαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών.
β. Επιδίδεται στην ανίχνευση διαδρομών και μονοπατιών επικοινωνίας τόπων παλαιοτέρων
εποχών, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες από πρόσωπα και αρχειακό υλικό. Στις
δραστηριότητες υπαίθρου κάνει ευρεία χρήση χαρτών και ηλεκτρονικών οργάνων εντοπισμού,
σημαίνει και καταγράφει μονοπάτια και διαδρομές και διαθέτει στοιχεία χρήσιμα σε
ορειβατικούς και πεζοπορικούς συλλόγους.
γ. Είναι ανοιχτός στην κοινωνία και γνωστοποιεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του δια του
τύπου και κυρίως μέσω ιδίου διαδικτυακού τόπου, απευθύνοντας πρόσκληση σε κάθε επαρκώς
προετοιμασμένο πολίτη να μετάσχει σε αυτές.
δ. Συμβάλλει, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και την αυτοδιοίκηση, στο σχηματισμό
ομάδων εθελοντών για την ενίσχυση, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
ε. Στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού, πραγματοποιεί επισκέψεις σε τόπους με ιδιαίτερο
φυσικό κάλλος, αρχαιολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία
και επιμόρφωση με την πεζοπορική ή ορειβατική άσκηση.
ζ. Συνεργάζεται άλλους φορείς που το επιθυμούν και ιδιαίτερα με σχολεία για την εφαρμογή
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαθέτοντας γνώσεις, εμπειρία υπαίθρου και
μέσα, για τη βιωματική επαφή των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία την ιστορία και
τον πολιτισμό του τόπου τους ώστε να αποτελέσουν τους μελλοντικούς ενήλικες πεζοπόρους
που θα τα προστατεύουν και θα τα προβάλλουν.
η. Επιδιώκει και καλλιεργεί καλές σχέσεις με άλλες οργανώσεις και συλλόγους με παρεμφερείς
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σκοπούς, συνεργάζεται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και δρα με αλληλεγγύη όταν
παρίσταται ανάγκη. Συνεργάζεται με τους πολιτιστικούς συλλόγους των περιοχών που
πραγματοποιούνται οι πορείες.
θ. Διατηρεί γραφείο με βιβλιοθήκη και εποπτικά μέσα για τα μέλη και φίλους, όπου διεξάγονται
επαφές και συζητήσεις συναφείς προς τους σκοπούς του, καθώς και ενημερώσεις των
ενδιαφερομένων για τη λειτουργία και χρήση συγχρόνων οργάνων και χαρτών.
ι. Οργανώνει ή ενισχύει παρεμβάσεις για την προστασία και διατήρηση της ορεινής και της
πεδινής φύσης, των υγροτόπων και των ακτών και, ενδεχομένως, προσφεύγει ενώπιον των
ελληνικών αρχών, όταν διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι κείμενοι νόμοι και κανονισμοί
προστασίας.

ΜΕΡΟΣ Β
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

1. Ο εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου. Έγκριση, συμπλήρωση,
τροποποίηση.
1.1. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης
την 1122013, σε εφαρμογή του άρθρου 22, εδάφιο (ε) του καταστατικού του Ομίλου.
1.2. Για την πρακτική λειτουργία και εξειδίκευση άρθρων του καταστατικού εφαρμόζεται ο
παρών εσωτερικός κανονισμός και ισχύει όπως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
1.3. Το ΔΣ επισημαίνει τις απαραίτητες συμπληρώσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις που
επιβάλλει η εμπειρία εφαρμογής του και εισηγείται τις αλλαγές σε επόμενη Συνέλευση.
Σχετικές προτάσεις μπορούν να γίνουν και από μέλη του Ομίλου.
1.4. Ο κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του ομίλου. Έντυπη έκδοση του κανονισμού
διατίθεται σε όλα τα μέλη και στα πρόσωπα που μετέχουν για πρώτη φορά στις δραστηριότητές
του. Στην αίτηση εγγραφής το νέο μέλος πρέπει να βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση του εσωτερικού
κανονισμού.

2. Θέματα γενικής εφαρμογής..
2.1. Οι αποφάσεις του ΔΣ, οργανωτικού ή διαδικαστικού περιεχομένου, δεν αμφισβητούνται,
εφόσον εφαρμόζεται το γνωστό εξαρχής πρόγραμμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, ούτε μπαίνουν
σε ψηφοφορία διάφορες προτάσεις ή επιθυμίες των μετεχόντων μελών.
2.2. Στον πεζοπορικό όμιλο κορυφαία παραδοχή είναι ο σεβασμός στη συλλογικότητα όπως και
στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου και τις πεποιθήσεις του. Γι αυτό, σε δημόσιες ομαδικές
εκδηλώσεις του (πεζοπορίες, συμβούλια, συνελεύσεις κτλ), δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές
συμπεριφορές μελών ή φίλων που, με οποιαδήποτε μορφή, είναι ενδεχόμενο να :
α. Θίγουν θρησκευτικές ευαισθησίες.
β. Επιβάλουν ή προβάλουν αιτήματα μουσικής ακρόασης μέσα στο λεωφορείο.
γ. Προβάλουν πολιτικές επιλογές ή διατυπώνουν σχόλια πολιτικής επικαιρότητας.
δ. Ευτελίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα.
2.3. Σε κάθε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω, ο επικεφαλής οποιασδήποτε
εκδήλωσης, παρόντα μέλη του ΔΣ αλλά και κάθε μέλος παρεμβαίνουν υποχρεωτικά, όταν
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υπάρχει λόγος, υπενθυμίζοντας την παραδοχή αυτή του κανονισμού.
2.4. Όλα τα μέλη καταβάλλουν ετήσια εγγραφή.
2.5.Τα πρόσωπα που πρώτη φορά μετέχουν σε πορεία πληρώνουν μια φορά εγγραφή για όλες
τις ετήσιες εκδηλώσεις του ομίλου. Προαιρετική είναι η εγγραφή για πρόσωπα που μετέχουν για
πρώτη φορά για να γνωρίσουν τον Όμιλο.
2.6. Για την κάλυψη της εκάστοτε δαπάνης των πορειών κτλ που πληρώνει σε τρίτους ο όμιλος,
καθώς και για λειτουργικά έξοδά του, οι συμμετέχοντες καταβάλλουν αντίστοιχη συνδρομή. Το
ποσό ετήσιας εγγραφής και συνδρομών καθορίζονται από το ΔΣ.
2.7. Με αιτιολογημένη απόφασή του το ΔΣ μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση
καταβολής συνδρομής μέλη που έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς έργο σημαντικό για τον
εμπλουτισμό, ανάπτυξη, πρόοδο, και ανάδειξη του συλλόγου.

3. Η Επιτροπή Διευθέτησης Διαφορών.
3.1. Τα μέλη ή φίλοι του ομίλου που έχουν οποιοδήποτε παράπονο ή διαφωνία μπορούν να
απευθύνονται στην επιτροπή διευθέτησης διαφορών του ομίλου.
Σκοπός της επιτροπής είναι να διερευνά το λόγο της αναφοράς και να εισηγείται στο ΔΣ τρόπο
επίλυσης του θέματος.
3.2. Ειδικότερα μπορούν να απευθυνθούν στην επιτροπή :
α. τα μέλη που θεωρούν ότι δεν εφαρμόζεται σωστά ή παραβιάζεται διάταξη του καταστατικού ή
του παρόντος κανονισμού, ή παρακάμπτονται οι υποχρεώσεις οργάνων του Ομίλου.
β. Τα μέλη που θέλουν να προτείνουν οτιδήποτε νομίζουν ότι μπορεί ή είναι απαραίτητο για να
διορθωθούν κακώς κείμενα κτλ.
γ. Ο επικεφαλής πορείας όταν στην έκθεση του αναφέρει πράξεις ή παραλείψεις μέλους ή
μελών που δημιούργησαν προβλήματα με τη συμπεριφορά τους παραβαίνοντας τον κανονισμό,
αγνοώντας τις συστάσεις του.
δ. Όταν δημιουργούνται τριβές από προσωπικές συμπεριφορές μεταξύ των μελών.
3.3. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο μέλη και ένα αναπληρωματικό, τα
οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ, και ένα μέλος του ΔΣ. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και θα
συγκροτηθεί για πρώτη φορά στην επόμενη εκλογική γενική συνέλευση.
3.4. Η ΕΔΔ συνέρχεται με απαρτία δύο μελών της κάθε φορά που υπάρχει αντικείμενο.
3.5. Η παρέμβαση της επιτροπής σε θέμα της αρμοδιότητάς της προηγείται, διαδικαστικά, πριν
επιληφθεί το ΔΣ.

4. Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων.
4.1. Η απαρτία συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό υπολογίζεται με βάση τα ενεργά μέλη
του. Ενεργά μέλη θεωρούνται όσα αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους προς τον Όμιλο με την
τακτική παρουσία τους στις εκδηλώσεις του την τελευταία διετία από την ημερομηνία σύγκλισης
τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης.
4.2. Στις Συνελεύσεις, δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν τα μέλη
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τα οποία έχουν μετάσχει σε δράσεις την τελευταία διετία τουλάχιστον 20 φορές, εκ των οποίων
10 το τελευταίο έτος
Ως μία συμμετοχή λογίζεται :
α. Η ημερήσια πεζοπορία. Σε πολυήμερες θεωρείται διπλή συμμετοχή.
β. Η παρουσία σε γενικές Συνελεύσεις της προηγούμενης διετίας. Κάθε συνέλευση θεωρείται
διπλή συμμετοχή.
γ. Η συμμετοχή σε ομάδα διερεύνησης πορειών.
4.3. Όταν πλησιάζει η ήμερα διεξαγωγής της συνέλευσης η γραμματεία του ΔΣ συγκροτεί τον
κατάλογο των μελών που καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής και ειδοποιεί τα
μέλη αυτά, στα οποία γνωστοποιεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με όποιο πρόσφορο
τρόπο πχ ηλεκτρονικό γράμμα, τηλεφώνημα κλ.

5. Δικτυακός Τόπος του Ομίλου
5.1. Η ιστοσελίδα είναι το σπουδαιότερο βήμα γενικής ενημέρωσης για τις τρέχουσες τις
παρελθούσες και προγραμματισμένες δραστηριότητες του Ομίλου. Απηχεί τις σύγχρονες
προτάσεις της πληροφορικής χωρίς ακρότητες εντυπωσιασμού και αυτοπροβολής. Είναι
ευρηματική, λειτουργική και καλαίσθητη.
Στην ιστοσελίδα εκτίθεται αρχειακό υλικό των φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί κατά τη
διάρκεια των πεζοποριών ή άλλων εκδηλώσεων του ομίλου, το οποίο αναρτάται σε μέσα
δικτύωσης (πχ flickr, youTube) ή προβάλλεται σε δημοσιεύματα, εκθέσεις κτλ)
5.2. Βήμα Διαλόγου στο Δικτυακό τόπο.
Η ιστοσελίδα είναι ακόμη και τόπος εσωτερικής ενημέρωσης και ζύμωσης ιδεών και προτάσεων
των μελών του ομίλου, αποτελεί δηλαδή βήμα στο οποίο μπορούν να μετέχουν τα μέλη που
θέλουν να διατυπώνουν ελεύθερα και επωνύμως απόψεις για οργανωτικά ζητήματα και να
συζητούν θέματα που στρέφονται γύρω από τους στόχους και προγράμματα δράσης του
πεζοπορικού ομίλου.
5.3. Στο βήμα διαλόγου μπορούν να έχουν πρόσβαση τα μέλη που έχουν το δικαίωμα
συμμετοχής στις συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4.2. του μέρους Β.
5.4. Το ΔΣ ορίζει μέλος (ή μέλη) του ομίλου, που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, υπεύθυνο
για την τεχνική σχεδίαση και παρακολούθηση του δικτυακού βήματος. Το ΔΣ αποφασίζει τις
λεπτομέρειες λειτουργίας του τομέα αυτού.

ΜΕΡΟΣ Γ
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ. Ο/Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
Γενικά
Γ1. Ο όρος Επικεφαλής είναι ταυτόσημος του όρου Αρχηγός του καταστατικού.
Γ2. Όπου στα επόμενα προβλέπεται ορισμός Αναπληρωτή Επικεφαλής, αυτός έχει τα ανάλογα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Επικεφαλής στο πλαίσιο της ομάδας που διευθύνει.
Γ3. Οι παρακάτω κανόνες αφορούν στις ημερήσιες πορείες.
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Γ4. Οι πολυήμερες και πορείες εκτός Κρήτης προγραμματίζονται και διεξάγονται κατ’ αναλογία
με τις ημερήσιες και μέσα στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα ισχύουν γι αυτές τα
αναφερόμενα στο κατωτέρω εδάφιο 1.5
Γ5. Τις λεπτομέρειες υλοποίησης των κατωτέρω κανόνων μελετά και θέτει σε εφαρμογή το ΔΣ σε
εύλογο χρόνο από την έγκριση του κανονισμού αυτού.

1. Προγραμματισμός πεζοποριών, διερευνητική προετοιμασία.
1.1. Η προγραμματισμένη και επαρκώς προετοιμασμένη πορεία αποτελεί βασική δραστηριότητα
του Ομίλου.
1.2. Το ΔΣ σχεδιάζει το περιοδικό πρόγραμμα πορειών έπειτα από διαβούλευση με τα μέλη
που επιθυμούν να μετάσχουν στη σύνταξή του.
1.3. Το πρόγραμμα στην προκαταρκτική του μορφή αναρτάται στη σελίδα του Ομίλου για τελική
επεξεργασία από τα μέλη που έχουν πρόσβαση στον τόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία της
παραγράφου 5.2 του μέρους Β. Το οριστικό κείμενο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα προς γνώσιν
όλων και εκτυπώνεται σε καλαίσθητο φυλλάδιο, διανεμόμενο σε κάθε ενδιαφερόμενο.
1.4. Για κάθε νέα διαδρομή (ή παραλλαγή προγενέστερης) το ΔΣ συγκροτεί εγκαίρως ολιγομελή
εθελοντική ομάδα αναγνώρισης και διερεύνησης του τόπου, η οποία, με στοιχεία από χάρτες,
όργανα και πληροφορίες, διατρέχει τουλάχιστον το δυσχερέστερο τμήμα της πορείας και το
καταγράφει ηλεκτρονικά. Η ομάδα εντοπίζει επίσης πιθανές ενδιάμεσες διασυνδέσεις της
πορείας με κατοικημένους τόπους ή χωματόδρομους, που ενδεχομένως επιλεγούν ως
εναλλακτικές διέξοδοι όταν εκτελείται η προγραμματική διαδρομή.
Η δαπάνη διακίνησης με ιδιωτικό αυτοκίνητο καλύπτεται με απόφαση του ΔΣ.
1.5. Προτάσεις πεζοποριών εκτός Κρήτης μπορούν να γίνουν στο ΔΣ από τα μέλη του ομίλου.
Προτεραιότητα επιλογής έχουν οι τεκμηριωμένες προτάσεις που δεν χρειάζονται διερεύνηση στο
πεδίο εφαρμογής τους. Πρέπει να προηγείται σχετική έρευνα διαδρομών σε ορειβατικές
ιστοσελίδες ή/και να επιδιώκεται η επαφή με τοπικούς συλλόγους για λήψη πληροφοριών (πχ
ηλεκτρονικά ίχνη κτλ). Σε περίπτωση που θα χρειαστεί διερευνητική πεζοπορία στους
προτεινόμενους τόπους από μέλη του ομίλου, τούτο συζητείται στο ΔΣ, και προεγκρίνεται η
δαπάνη της διερευνητικής αποστολής.

2. Αναγγελία πεζοπορίας, εγγραφή, όροι συμμετοχής
Κάθε επικείμενη πορεία :
2.1. Μπορεί να γνωστοποιείται και μέσω του τοπικού τύπου με συνοπτική περιγραφή, την
εμπειρία και εφόδια που απαιτούνται για την συμμετοχή, τον επικεφαλής κτλ.
2.2. Αναρτάται στην εισαγωγική σελίδα του Ομίλου, στην οποία αναφέρονται :
α. Περιγραφή της διαδρομής και του τόπου, η χρονική διάρκεια της πεζοπορίας, συνολική
ανάβαση, κατάβαση, η ένδειξη δυσκολίας, καθώς και ο απαραίτητος ορειβατικός ή πεζοπορικός
εξοπλισμός.
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β. Ιστορικά, πολιτιστικά ή αισθητικά στοιχεία του τόπου πεζοπορίας και ενδεχομένως
φωτογραφίες ή βίντεο από προηγούμενες επισκέψεις του τόπου.
γ. Το όνομα και το τηλέφωνο του επικεφαλής της πορείας.
δ. Ότι το μέλος έλαβε υπόψη του την πρόβλεψη καιρού που δημοσιεύεται σε άμεση σύνδεση
από την ιστοσελίδα του ομίλου.
ε. Ότι κάθε μέλος πρέπει να φέρει μαζί του τροφή και νερό, που θα καλύπτει όλες τις φάσεις
της διαδρομής. Ο όμιλος δεν είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για καταστήματα εστίασης.
ζ. Τα ως άνω α, γ, δ, ε, πρέπει να αναγράφονται εισαγωγικά και στο παράθυρο δήλωσης
συμμετοχής της ιστοσελίδας.
2.3. Η εγγραφή συμμετοχής σε δραστηριότητα του Ομίλου μπορεί να γίνει με δήλωση μέσω της
ιστοσελίδας, προσωπικά στο γραφείο, ή τηλεφωνικά ορισμένες μέρες και ώρες λειτουργίας του
γραφείου. Η περίοδος εγγραφής ορίζεται από το ΔΣ.
2.4. Πρόσωπο που ζητά συμμετοχή σε πορεία για πρώτη φορά ή δεν έχει επαρκή εμπειρία σε
δραστηριότητες υπαίθρου γίνεται δεκτό σε εκδρομές εύκολες και σύντομες (κατηγορία
‘πράσινο’). Όταν η επικοινωνία είναι τηλεφωνική, πρέπει, εκ μέρους του ομίλου, να δίνονται με
επιμονή οδηγίες προετοιμασίας (πχ να φέρει οπωσδήποτε καλά αθλητικά ή κλειστά ανθεκτικά
παπούτσια, καπέλο, ρουχισμό εποχής, νερό, τροφή) και να τονίζεται το ενδεχόμενο να μην
δεχθεί την συμμετοχή του ο επικεφαλής την ημέρα της πεζοπορίας, αν κρίνει ότι τα υποδήματα
κτλ δεν είναι κατάλληλα
2.5. Στην κατηγορία ‘πράσινο’ ανήκουν και οι προγραμματισμένες ειδικές πορείες του Ομίλου
που απευθύνονται σε παιδιά με συνοδούς γονείς ή συγγενείς, καθώς και όσες περιλαμβάνουν
ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συνοδούς
εκπαιδευτικούς. Οι γονείς και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επιμελούνται την προετοιμασία
(κατάλληλα παπούτσια, καπέλο, τροφή, νερό κτλ) και φροντίζουν για την προστασία των
παιδιών και μαθητών, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της πεζοπορίας σύμφωνα με τις
οδηγίες του επικεφαλής της πορείας. Επικεφαλής στις πορείες αυτές ορίζεται εκπαιδευτικός
μέλος του ομίλου. Τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους πρέπει να είναι
τουλάχιστον 8 ετών.
2.6. Πρόσωπο που θέλει να μετάσχει σε πορεία μέσης δυσκολίας (‘μπλε’ και ‘κόκκινη’) πρέπει
να είναι γνωστό από ανάλογες συμμετοχές και επιδόσεις ή να τεκμαίρεται επαρκώς η ικανότητα
φυσικής ανταπόκρισής του στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πορείας. Πρόσωπο που είναι 14
έως 17 ετών μπορεί να λάβει μέρος σε πορεία με χαρακτηρισμό ‘μπλε’ εφόσον συνοδεύονται
από γονέα ή συγγενή. Στην κατηγορία δυσκολίας ‘κόκκινο’ μετέχουν πρόσωπα τουλάχιστον 18
ετών.
2.7. Σε πορεία σύνθετης υψηλής δυσκολίας ως προς τη διάρκεια, υψομετρία, εποχή, απόσταση
(κατηγορία ‘μαύρο’) επιλέγονται πρόσωπα :
α. Μέλη του Ομίλου που έχουν επιδείξει ισχυρή σωματική και ψυχική αντοχή, και διαθέτουν
νοοτροπία συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
β. Γνωστά μέλη άλλων ορειβατικώνπεζοπορικών συλλόγων με ανάλογες δυνατότητες.
2.8. Πρόσωπα που εκπρόθεσμα θέλουν να μετάσχουν σε πορεία και πληρούν τα ανωτέρω
κριτήρια προετοιμασίας γίνονται δεκτά εφόσον πριν την αναχώρηση του λεωφορείου υπάρξουν
ελεύθερες θέσεις.
2.9. Πρόσωπο που έχει δηλώσει συμμετοχή και αδυνατεί, λόγω έκτακτης ανάγκης, να
συμμετάσχει, πρέπει να ειδοποιήσει τον επικεφαλής ή μέλος της διοίκησης του ομίλου πριν την
αναχώρηση του λεωφορείου. Η τυχόν παράλειψη αυτή υποχρεώνει σε καταβολή του αντιτίμου
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στο γραφείο του ομίλου. Αν αγνοηθεί τούτο και επαναληφθεί το συμβάν, το πρόσωπο αυτό
μπορεί να γίνει δεκτό σε επόμενη πορεία αν είναι παρόν την ώρα της αναχώρησης (και υπάρχουν
θέσεις).
Στην περίπτωση μέλους, το οφειλόμενο αντίτιμο πρέπει να καταβληθεί την επόμενη φορά
συμμετοχής του σε πορεία.

3. Συγκρότηση της Ομάδας συμμετεχόντων στην πορεία.
3.1. Το σύνολο των προσώπων που επιβιβάζονται στο λεωφορείο για τη μετάβαση στον τόπο
εκκίνησης της πορείας αποτελούν ενιαία Ομάδα.
3.2. Η Ομάδα διευθύνεται από τον επικεφαλής.
3.3. Όταν το πρόγραμμα της πορείας προβλέπει εξαρχής εναλλακτική ενδιάμεση διαδρομή, τότε
συμμετέχει και ο αναπληρωτής επικεφαλής.
3.4.΄Αν εκ των πραγμάτων προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης εναλλακτικής ενδιάμεσης πορείας,
τότε ο επικεφαλής ορίζει αναπληρωτή επικεφαλής από τα παρόντα μέλη της ομάδας, ώστε κάθε
τμήμα να κινηθεί αυτοδύναμα και σύμφωνα κατά το δυνατόν με όσα αναφέρονται στα επόμενα.

4. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
4.1. Προσέρχονται στον τόπο εκκίνησης εγκαίρως πριν την καθορισμένη ώρα αναχώρησης.
Πρόσωπα που λόγω περιοχής κατοικίας διευκολύνονται να επιβιβαστούν σε άλλο ασφαλές
σημείο πάνω στη διαδρομή του αυτοκινήτου φροντίζουν να είναι ενημερωμένος ο επικεφαλής και
να βρίσκονται επί τόπου εγκαίρως.
4.2. Φέρουν τον εξοπλισμό που απαιτείται αναλόγως του βαθμού δυσκολίας, της εποχής και της
κατάστασης του καιρού, πχ. μπαστούνια, ρουχισμό, αντιανεμικό, αδιάβροχο, καπέλο, τροφή και
νερό. Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης ηλιοφάνειας σκόπιμο είναι να
φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα που να καλύπτουν τα εκτεθειμένα στον ήλιο μέλη του σώματος,
γυαλιά και αντηλιακό. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις η πορεία διέρχεται από πυκνή
φρυγανώδη βλάστηση που μπορεί να τραυματίσει τα πόδια, καλό είναι να προστατεύονται καλά
με μακρά παντελόνια.
4.3. Όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικό όργανο, gps, (και συσκευή επικοινωνίας) καλό είναι να το έχουν
μαζί τους, φορτωμένο με το ίχνος της διαδρομής. Είναι σημαντικό να ενημερώνουν μέλη της
ομάδας που ενδιαφέρονται (δυνητικούς χρήστες) για τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας
των οργάνων κατά τη διάρκεια της πορείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέλη των συμβουλίων,
επιτροπών καθώς και όσων έχουν διατελέσει επικεφαλής τα οποία, αν δεν είναι ήδη χρήστες,
οφείλουν σύντομα να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των οργάνων αυτών.
4.4. Όταν η ομάδα βρίσκεται σε κίνηση, και μάλιστα εντατική, τα μέλη της ομάδας αποφεύγουν
το κάπνισμα για λόγους ατομικής υγείας.
Επειδή απαιτείται μεγάλη αυτοσυγκέντρωση κατά την πορεία, όταν μάλιστα η διαδρομή περνά
από δύσβατα ή απόκρημνα εδάφη, τα μέλη της ομάδας πρέπει να αποφεύγουν τα
οινοπνευματώδη ποτά σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας.
4.5. Όταν η πορεία περνά φαράγγια, δάση και, γενικά, όταν η ομάδα βρίσκεται σε τόπους
δυνητικά εύφλεκτους είναι επικίνδυνο, για περιβαλλοντικούς λόγους, το κάπνισμα και δεν
επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση αμέλειας, το σβήσιμο του τσιγάρου πρέπει να γίνεται
αποτελεσματικά με διαβροχή νερού. Κάθε μέλος του ομίλου που αντιλαμβάνεται το ενδεχόμενο
αυτό πρέπει να παρέμβει με λεπτό αλλά ανένδοτο τρόπο και να είναι παρόν μέχρι τη στιγμή που
βεβαιωθεί ότι το σβήσιμο του τσιγάρου, ως άνω, έγινε πράξη. Σε περίπτωση δυστροπίας
ενημερώνεται ο επικεφαλής.
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4.6. Στο βουνό θαυμάζουμε, φωτογραφίζουμε αλλά δεν παίρνουμε μαζί μας απολύτως κανένα
αναμνηστικό. Το ασήμαντο αγριολούλουδο ενδέχεται να είναι εξαιρετικά σπάνιο και σημαντικό.
4.7. Όπως προκύπτει άμεσα από τους στόχους και μέσα του ομίλου (μέρος Α του παρόντος) η
υπαίθρια πεζή δραστηριότητα δεν ευνοεί το πνεύμα του ανταγωνισμού ή συναγωνισμού των
μελών του. Αντίθετα, προϋποθέτει και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Τα μέλη
της πορείας επομένως δεν έχουν λόγους να επιδείξουν ή να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους
άλλους και τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι ανέχονται εύλογες καθυστερήσεις στην πορεία
από μέλη της ομάδας που δεν διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ή έχουν κάποιο πρόβλημα που
τους αναγκάζει να βραδυπορούν. Ο επικεφαλής ρυθμίζει την ταχύτητα και ορίζει στάσεις, ώστε
να διατηρείται η συνοχή της ομάδας. Η συνέχιση της πορείας έπειτα από στάση γίνεται έπειτα
από αρκετό χρόνο ξεκούρασης και των τελευταίων που φτάνουν εκεί.
4.8. Στις στάσεις για αναψυχή, ξενάγηση, ξεκούραση φαγητό τα μέλη μένουν συγκεντρωμένα
στην ομάδα. Παίρνομε μαζί μας κάθε απόρριμμα που αποτελεί ρύπο για το περιβάλλον,
φροντίζοντας μάλιστα να αφήνομε τον τόπο καθαρότερο από ότι τον βρήκαμε.
4.9. Η Ομάδα ως σύνολο και το κάθε μέλος πρέπει, εφαρμόζοντας τον κανονισμό αυτό, να
διευκολύνουν τον επικεφαλής και να αποδέχονται τις συμβουλές, υποδείξεις και αποφάσεις του
χωρίς μεμψιμοιρίες και διαμαρτυρίες.

5. Ο/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ.
Η Ομάδα διευθύνεται από τον επικεφαλής που έχει οριστεί με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου. Ο επικεφαλής καλείται να φέρει σε πέρας εθελοντικά, σύνθετο, υπεύθυνο και
ενδεχομένως δύσκολο έργο. Πρέπει να είναι βαθύς γνώστης και θεματοφύλακας εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού. Στο φάκελο που παραδίδεται στον επικεφαλής (παράγραφος 7) πρέπει
να υπάρχει απόσπασμα, το μέρος Γ, του παρόντος.

6. Επιλογή του Επικεφαλής (και αναπληρωτή Επικεφαλής)
Το ΔΣ επιλέγει τον επικεφαλής κάθε πορείας με κριτήρια μεταξύ των οποίων τυπικά είναι τα
εξής :
6.1. Σε πορεία με χαρακτηρισμό ‘πράσινο’ μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει
συμμετάσχει σε 10 τουλάχιστον πορείες το τελευταίο δωδεκάμηνο.
6.2. Σε πορεία με χαρακτηρισμό ‘μπλε’ μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει διατελέσει
επικεφαλής δύο φορές και έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πορείες με χαρακτηρισμό
‘μπλε’ ή ‘κόκκινο’ .
6.3. Σε πορεία με χαρακτηρισμό ‘κόκκινο’ μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει
διατελέσει επικεφαλής τρεις φορές και έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πορείες με
χαρακτηρισμό ‘κόκκινο’
6.4. Σε πορεία με χαρακτηρισμό ‘μαύρο’ μπορεί να οριστεί επικεφαλής μέλος που έχει
διατελέσει επανειλημμένα και επιτυχώς επικεφαλής σε πορείες με χαρακτηρισμό ‘κόκκινο’ και
έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πορείες με χαρακτηρισμό ‘μαύρο’
6.5. Αν ο επικεφαλής πορείας με χαρακτηρισμό έως ‘κόκκινο’ αδυνατεί να πάρει μέρος, ορίζεται
αντικαταστάτης του, ακόμη και πριν την αναχώρηση του αυτοκινήτου. Τότε, ως επικεφαλής
αναλαμβάνει παρόν μέλος του ΔΣ, ή έμπειρο μέλος που έχει διατελέσει επικεφαλής επιτυχώς
σε μία τουλάχιστον πορεία με ανάλογα χαρακτηριστικά. Εκτελούμενη πορεία χωρίς
καθορισμένο επικεφαλής μέλος του δεν θεωρείται ότι διεξάγεται από τον Πεζοπορικό Όμιλο.
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7. Προετοιμασία του έργου του Επικεφαλής.
Με φροντίδα του υπεύθυνου πορειών και της γραμματείας του ΔΣ ετοιμάζονται για χρήση και
διατίθενται στον επικεφαλής τα εξής :
7.1. Ο κατάλογος όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή με ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, τυχόν
οφειλές συνδρομών κλ..
Με ευδιάκριτο τρόπο επισημαίνονται στον κατάλογο :
 Τα πρόσωπα που μετέχουν για πρώτη φορά.
 Πρόσωπα που εργάζονται στο χώρο της υγείας (πχ γιατρός, νοσηλευτής, λειτουργός του
ΕΚΑΒ, διασώστης κτλ)
7.2. Ένα σημείωμα με στοιχεία περιγραφής της διαδρομής, της επόμενης πορείας, ή άλλης
δράσης του ομίλου, καθώς και οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία
των μετεχόντων και διαφύλαξης του οικοσυστήματος της περιοχής.
Ο επικεφαλής μπορεί να μιλήσει συμπληρωματικά εμπλουτίζοντας το ιστορικό, πολιτιστικό κτλ
περιεχόμενο του τόπου, ή να διανείμει σχετικό κείμενο ή γράφημα και σχέδιο, παραστατικό της
πορείας. Αν στην ομάδα έχουν εγγραφεί ξενόγλωσσοι, στον επικεφαλής δίνεται και περιληπτικό
σημείωμα της διαδρομής στην αγγλική γλώσσα.
7.3. Υλικό εγγραφής νέων μελών, τεύχη του παρόντος κανονισμού, προγράμματα δράσεων του
Ομίλου, φύλλα χαρτί και στυλό, έντυπο συμβάντων για τη σύνταξη έκθεσης από τον επικεφαλής
κτλ
7.4. Το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Ομίλου και απόσπασμα του μέρους Γ του κανονισμού.
7.5. Ένα τουλάχιστον όργανο εντοπισμού και καταγραφής σε ετοιμότητα λειτουργίας στο οποίο
έχουν φορτωθεί στοιχεία της διερευνητικής διαδρομής που προηγήθηκε ή το ίχνος της πορείας
(από προγενέστερη καταγραφή), εκτυπωμένο σε απόσπασμα χάρτη της περιοχής, φορτισμένες
εφεδρικές μπαταρίες κτλ. Στο όργανο πρέπει να περιλαμβάνονται και ίχνη πλησιέστερων
πορειών καθώς και ίχνη εναλλακτικών διαδρομών που έχουν μελετηθεί κατά το δυνατόν, τα
οποία μπορούν να επιλεγούν σε περίπτωση ανάγκης.
7.6. Συσκευές, (τρεις τουλάχιστον), ασύρματης επικοινωνίας με εφεδρικές μπαταρίες.
7.7. Σάκο με άληκτα φάρμακα πρώτης ανάγκης.
7.8. Φορείο συναρμολογούμενο ελαφρό (σε δύσκολες ορειβατικές πορείες).

8. Έργο του επικεφαλής.
8.1. Πριν την επιβίβαση στο αυτοκίνητο ο επικεφαλής διαπιστώνει αν οι πεζοπόροι φέρουν τον
βασικό εξοπλισμό, αντίστοιχο της δυσκολίας της πορείας. Δεν μπορεί να επιτρέψει τη
συμμετοχή προσώπου με ακατάλληλα υποδήματα κτλ.
8.2. Ο επικεφαλής γνωρίζεται προσωπικά και υποδέχεται εκ μέρους του Ομίλου τα πρόσωπα
που έρχονται για πρώτη φορά σε δραστηριότητά του. Διανέμει το ενημερωτικό υλικό (τεύχος του
κανονισμού αυτού, το περιοδικό πρόγραμμα, αίτηση εγγραφής μέλους, λευκό φύλλο και στυλό
με την προτροπή να γράψουν κατά το πέρας της πορείας τις εντυπώσεις τους, παρατηρήσεις και
τυχόν παράπονα.
8.3. Ο επικεφαλής, με τη βοήθεια μελών καταμετρά τους παρόντες και συγκεντρώνει τη
συνδρομή, ή άλλη οικονομική υποχρέωση των μετεχόντων, και προσθέτει στον κατάλογο το
ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου όσων μελών γίνονται δεκτά και δεν περιλαμβάνονται στον
κατάλογο.
8.4. Ο επικεφαλής είναι ο μόνος που μπορεί να χρησιμοποιήσει την μικροφωνική εγκατάσταση
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του λεωφορείου, καθώς και μέλη του ΔΣ του ομίλου για ανακοίνωση ενημερώσεων, πληροφοριών
κτλ. Αν στο λεωφορείο μετέχει πρόσωπο με γνωστικό αντικείμενο ιστορικό, αρχαιολογικό ή
λαογραφικό κτλ της ευρύτερης περιοχής της πεζοπορίας και θέλει ή δέχεται να μιλήσει, ο
επικεφαλής παραχωρεί το μικρόφωνο και ευχαριστεί το μέλος εκ μέρους όλων.
Ο επικεφαλής δεν μπορεί να επιτρέψει μετάδοση από το ραδιόφωνο ή άλλο μέσον του
αυτοκινήτου εκπομπών λόγου και μουσικής οποιουδήποτε είδους.
8.5. Για διευκόλυνση του έργου, ο επικεφαλής μπορεί να αναθέτει σε μέλη της Ομάδας
συγκεκριμένα καθήκοντα :
α. Αν δεν έχει οριστεί εξαρχής, ο επικεφαλής ορίζει ένα μέλος που θα πλοηγεί την ομάδα, με
ικανή εμπειρία στη χρήση και εφαρμογή του οργάνου gps. Ο πλοηγός βρίσκεται στην κεφαλή
της ομάδας, και την οδηγεί με βάση το αποτυπωμένο στο όργανο ίχνος. Καταγράφει την
εκτελούμενη και τα αξιοσημείωτα της πορείας. Τελικά, επεξεργάζεται τα δεδομένα εγγραφής,
και παραδίδει τα αρχεία στον υπεύθυνο πορειών του ΔΣ για φύλαξη στη βιβλιοθήκη. Εκτός από
τον επικεφαλής, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή με το ασύρματο, κανένα μέλος της πορείας
δεν παρεμβαίνει στο έργο του και δεν τον προσπερνά κατά την πεζοπορία.
β. Ορίζει ένα (τουλάχιστον) μέλος που θα μένει στο τέλος της ομάδας και θα προσέχει να μην
απομακρυνθεί κανείς ή διασπαστεί η πορεία. Διαθέτει απαραίτητα συσκευή gps με
αποθηκευμένο το ίχνος της διαδρομής, ώστε να είναι σε θέση να οδηγεί το υπολειπόμενο (για
οποιοδήποτε λόγο) τμήμα της ομάδας μέχρι τη συνάντηση με το κύριο σώμα. Διαθέτει ακόμη
συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με την οποία ενημερώνει τακτικά τον επικεφαλής, που
κανονίζει το ρυθμό κίνησης, για την κατάσταση στο τέλος της ομάδας.
γ. Αναθέτει σε μέλη της ομάδας εθελοντικά και εκ περιτροπής τη μεταφορά του φαρμακείου.
Το μέλος που φέρει το φαρμακείο κινείται περί το μέσον της ομάδας και διαθέτει ασύρματο
τηλέφωνο ώστε να διευκολύνεται η άμεση επικοινωνία όταν απαιτηθεί.
δ. Στις πολυμελείς πορείες ή σε δύσκολες διαδρομές και για το συντονισμό της πεζοπορίας ο
επικεφαλής μπορεί να ορίσει και άλλα μέλη με ανάλογα εφόδια επικοινωνίας και πλοήγησης.
ε. Σε περιπτώσεις που ο επικεφαλής κρίνει αναγκαία κάποια μεταβολή, συντόμευση, ή
βελτίωση της διαδρομής, πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως τα ανωτέρω πρόσωπα.
ζ. Τελικό σημείο της πεζοπορίας είναι ο τόπος επιβίβασης στο αυτοκίνητο. Αν στη θέση αυτή (ή
άλλη ενδιάμεση) υπάρχει καφενείο ή εστιατόριο, ο επικεφαλής σταθμίζοντας το διαθέσιμο
χρόνο, κόπωση κτλ μπορεί να αναβάλει την αναχώρηση στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για
φαγητό ή αναψυχή όσων θέλουν, απολύτως προαιρετικά.

9. Αποφάσεις του επικεφαλής σε ειδικές περιπτώσεις ή ενδεχόμενα.
9.1. Ο επικεφαλής επιδιώκει η Ομάδα να φτάσει στο τέλος της προγραμματικής πορείας
αδιάσπαστη και εγκαίρως.
9.2. Με αίτημα μελών της ομάδας, ο επικεφαλής μπορεί να επιτρέψει την αποχώρηση από το
σώμα αν κρίνει ότι οι λόγοι που επικαλούνται είναι συγκεκριμένοι και ευσταθούν, και εφόσον τα
μέλη αυτά έχουν επαρκή εμπειρία και ανάλογα εφόδια, διατίθεται όργανο πλοήγησης, συσκευή
ασύρματης επικοινωνίας, κινητό τηλέφωνο κτλ, και υπάρχει σαφές και εφικτό σημείο
προορισμού.
Πρέπει να οριστεί αναπληρωτής επικεφαλής στην περίπτωση πολυμελούς ομάδας. Ο
αναπληρωτής επικεφαλής έχει την διεύθυνση και την ευθύνη ασφαλούς εκτέλεσης της
διαδρομής, καθώς και την υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης του επικεφαλής για την πορεία και
το πέρας της .
9.3. Αν συμβεί αποχώρηση μελών από την ομάδα, για οποιοδήποτε λόγο, εν αγνοία ή παρά την
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άρνηση του επικεφαλής, η ομάδα (εφόσον ζητηθεί βοήθεια) παρέχει την υποστήριξή της στο
μέτρο του δυνατού και από απλό καθήκον ανθρώπινης αλληλεγγύης προς όλους.
9.4. Αν κατά την πορεία συμβεί απλό ατύχημα ή τραυματισμός, προσφέρεται μια πρώτη βοήθεια
από τα διαθέσιμα φάρμακα και υλικά του φαρμακείου και ο τραυματίας συνεχίζει την πορεία με
τη βοήθεια μελών της Ομάδας.
9.5. Όταν ο τραυματισμός εμποδίζει την κίνηση ή η κίνηση επιδεινώνει την κατάσταση του
τραυματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φορείο.
Ο επικεφαλής διακόπτει τη πορεία της ομάδας μέχρις ότου οργανωθεί ο τρόπος μεταφοράς του
τραυματία με εθελοντές που προσφέρονται να βοηθήσουν εκ περιτροπής, ή, εν’ ανάγκη,
ορίζονται από τον επικεφαλής.
Σημαντική και καθοριστική είναι η αξιολόγηση του περιστατικού από μέλος της ομάδας που
είναι γιατρός, φοιτητής ιατρικής ή διασώστης, λειτουργός ΕΚΑΒ, νοσηλευτής.
9.6. Σε σοβαρότερες καταστάσεις (πχ κατάγματα, αιμορραγίες, τραύματα κεφαλής κτλ)
εφαρμόζεται η διαδικασία κλήσης σε βοήθεια από αρμόδιες υπηρεσίες.
9.7. Αν διαπιστωθεί ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος μέχρι να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς
του τραυματία, ο επικεφαλής μπορεί να αναθέσει τη συνέχιση της πορείας ορίζοντας
αναπληρωτή επικεφαλής (και ενδεχομένως πλοηγό), που πρέπει να είναι έμπειρο μέλος της
ομάδας ή μέλος του ΔΣ. Ο επικεφαλής παραμένει στον τόπο του περιστατικού μαζί με εθελοντές
συντονίζοντας το έργο αποκατάστασης.
9.8. Σε κάθε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ο επικεφαλής, προκειμένου να αποφασίσει για
το πρακτέο, πρέπει να συμβουλεύεται έμπειρα μέλη της ομάδας, όπως μέλη του ΔΣ, και
αρμόδιους για κάθε μορφή περιστατικό.
9.9. Ανάλογη διαβούλευση είναι σκόπιμη και πρέπει να διεξάγεται για κάθε άλλο έκτακτο
γεγονός, όπως πχ μια αιφνίδια σοβαρή επιδείνωση του καιρού ή πραγματική αδυναμία ομαλής
συνέχισης της προγραμματικής πορείας.
9.10. Τα ανωτέρω (6.46.7) αποτελούν ένα σύντομο σχηματικό περίγραμμα ενεργειών που δεν
καλύπτει τις ιδιομορφίες ή δυσκολίες αντιμετώπισης που μπορεί να έχει ένα περιστατικό
έκτακτης ανάγκης
Ο Όμιλος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά με τη συμβολή ειδικών στο τομέα της περιποίησης
τραυματιών και τη διαδικασία επίκλησης βοήθειας από δημόσιες υπηρεσίες διάσωσης και να
συντάξει λεπτομερές πρόγραμμα ενεργειών που θα ακολουθείται από τον επικεφαλής σε κάθε
σοβαρό συμβάν.
Το έργο αυτό πρέπει να φέρει σε πέρας το ΔΣ εντός εξαμήνου από την έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού για να συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση, ώστε να ενσωματωθεί στον
κανονισμό αυτό.
9.11. Μετά το πέρας της πορείας ο επικεφαλής γράφει συνοπτικά στο έντυπο έκθεσης
συμβάντων, ενδεικτικά :
α. Παρατηρήσεις και υποδείξεις του για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού.
β. Τυχόν περιστατικό που διατάραξε την ομαλή διεξαγωγή της πορείας.
γ. Επαινετή συμπεριφορά μέλους ή μελών της ομάδας που με την ενεργό πρωτοβουλία,
προθυμία και αποτελεσματικότητά τους συνέβαλαν στη λύση προβλημάτων κάθε μορφής.
Την έκθεση αυτή ο επικεφαλής παραδίνει στο ΔΣ και, αν υπάρξουν λόγοι, την κοινοποιεί με
ηλεκτρονικό γράμμα στην επιτροπή διευθέτησης διαφορών.

