
 

 

 
KATAΣΤΑΤΘΚΟ 

Τνπ  Σσκαηείνπ 

     «Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών» 

  

ΑΡΘΡΟ  1ο 

ΙΓΡΤΗ -  ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ: 

α.- Θδξχεηαη ζσκαηείν, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ επσλπκία 

«Αηηηθή Λέζρε Οηθφζηησλ Πηελψλ» θαη έδξα ηελ Αζήλα. 

Καζνξίδνληαο επαθξηβψο ηνλ φξν «νηθφζηηα πηελά», ελλννχκε φιεο ηηο 

πνηθηιίεο θαη ηα είδε πηελψλ ζπληξνθηάο, αλά θαηεγνξία, πνπ αλαγλσξίδνληαη 

θαη αλαθέξνληαη εηεζίσο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο Παγθφζκηαο Οξληζνινγηθήο 

Οκνζπνλδίαο (COM) θαη νξίδνληαη απφ ηελ Επξσπατθή θαη ηελ Ειιεληθή 

Ννκνζεζία.  

β.- Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη: 

1. Η ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε εμάπισζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

εθηξνθήο νηθφζηησλ πηελψλ ζε φιν ηνλ Ννκφ Αηηηθήο, αιιά θαη ζε νιφθιεξε 

ηελ Ειιάδα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ην ζσκαηείν κπνξεί λα ηδξχεη 

γξαθεία ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

   2. Η ζσζηή θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ, αιιά 

θαη φζσλ αηφκσλ, εθηφο Σσκαηείνπ, εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ, γηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο, δηαηξνθήο, θχιαμεο, αλαπαξαγσγήο, πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ, θαζψο θαη γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πνηθηιίαο. 

   3. Η δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ βξάβεπζεο κε αλαγλσξηζκέλνπο θξηηέο 

θαη ζπγρξφλσο έθζεζεο νηθφζηησλ πηελψλ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ, 

αιιά θαη ινηπψλ εθηξνθέσλ απφ φιε ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κε 

εηδηθφηεξν ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαρείξηζεο θαη εθηξνθήο πηελψλ θαη 

ηελ επγελή άκηιια κεηαμχ ηνπο.  

   4. Η πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

εθηξνθείο φπσο θηεληάηξνπο, νξληζνιφγνπο, πηελνηξφθνπο, δσνηέρλεο, θιπ, 

κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην Σσκαηείν. 

 



   5. Η ζπλεξγαζία κε Σσκαηεία, Ελψζεηο, Οκνζπνλδίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, Εθζέζεσλ θαη 

δηαθφξσλ ινηπψλ εθδειψζεσλ, πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ ηε δηεχξπλζε ηεο 

γλψζεο  θαη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο.          

   6. Η έθδνζε πεξηνδηθνχ ηνπ Σσκαηείνπ θαη ε δεκηνπξγία δαλεηζηηθήο 

βηβιηνζήθεο, κε αληηθείκελν θάζε είδνπο βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηελ 

Οξληζνινγία. 

   7. Η  δηνξγάλσζε εθδξνκψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ γηα 

επηζθέςεηο ζε ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο, δηεζλείο θαη παγθφζκηεο 

Εθζέζεηο. 

   8. Η δεκηνπξγία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ, πλεχκαηνο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ ζηελ αλάγθε δηάζσζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο  Οξληζνπαλίδαο ζηε  ρψξα 

καο. 

   γ.- Τν Σσκαηείν έρεη Οηθνλνκηθή θαη Δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηέπεηαη, κφλνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη απφ ηελ ζρεηηθή κε ηα 

Σσκαηεία  ππάξρνπζα  λνκνζεζία.   

Επέκβαζε άιινπ  Σσκαηείνπ, αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνχ, πνπ επεξεάδεη ηελ 

απηνλνκία ηνπ απηή, ρσξίο δηάηαμε λφκνπ πνπ ηνπ παξέρεη  ηέηνην δηθαίσκα, 

δελ γίλεηαη απνδεθηή, θαη ππνρξεσηηθά ζα απνξξίπηεηαη απφ ηελ Δηνίθεζή 

ηνπ. 

δ.- Τν Σσκαηείν έρεη ππνρξεσηηθά θαη πεξηνξηζηηθά ηνπο παξαπάλσ 

ζθνπνχο θαη απαγνξεχεηαη απνιχησο θάζε παξέθθιηζε απφ απηνχο,  ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

  

  

ΑΡΘΡΟ  2ο 

ΜΔΛΗ- ΔΝΣΑΞΗ – ΑΠΟΥΩΡΗΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ – 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο: 

Ταθηηθά, Δφθηκα, Αξσγά θαη Επίηηκα. 

     Ο αξηζκφο ησλ Ταθηηθψλ, Δφθηκσλ, Αξσγψλ θαη Επίηηκσλ κειψλ δχλαηαη 
λα είλαη απεξηφξηζηνο. 

α. Τα Ταθηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο κε 
δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ. Έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη 



ζηα Δηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ (Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην – Δ.Σ θαη 
Εμειεγθηηθή Επηηξνπή – Ε.Ε), θαζψο θαη ζηα Τερληθά Όξγαλα ηνπ (Οκάδεο 
Εξγαζίαο, θιπ), εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 
πξνο ην Σσκαηείν. 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, φια ηα Θδξπηηθά κέιε 

εληάζζνληαη ακέζσο ζηα Ταθηηθά. 

    β. Δφθηκν κέινο ηνπ Σσκαηείνπ κπνξεί λα εγγξαθεί νπνηνζδήπνηε κε 

αίηεζή ηνπ πξνο ην Δ.Σ ζπλνδεπφκελε απφ πξφηαζε δχν (2) Ταθηηθψλ 

κειψλ.  Τν Δ.Σ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εγθξίλεη ηελ αίηεζε εληφο εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ή λα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα ηελ 

απφξξηςή ηεο. Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε 

έγθξηζε έρεη δνζεί. Καηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν. 

Τα Δφθηκα κέιε ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο κε 
δηθαίσκα ιφγνπ. Δελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα 
Δηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ (Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην – Δ.Σ θαη 
Εμειεγθηηθή Επηηξνπή – Ε.Ε), αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 
Τερληθά Όξγαλα ηνπ (Οκάδεο Εξγαζίαο, θιπ), εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην Σσκαηείν. 

Μεηά ηε πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο, ηα 

Δφθηκα  κέιε εληάζζνληαη ζηα Ταθηηθά, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δ.Σ θαη ηελ 

έγθξηζε ηεο πξψηεο θαζνξηζκέλεο Ταθηηθήο ή Έθηαθηεο Γ.Σ. Κάζε αλήιηθν 

κέινο παξακέλεη δφθηκν έσο ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

δ.  Αξσγά κέιε νλνκάδνληαη ηα άηνκα: 

1.  Πνπ δελ εθηξέθνπλ ή δηαηεξνχλ θαλαξίληα ή νηθφζηηα πνπιηά, 
αιιά ζπλδξάκνπλ κε ζεηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο εθδειψζεηο 
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σσκαηείνπ. 

2. Πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην ρψξν ησλ 
θαλαξηληψλ θαη νηθφζηησλ πνπιηψλ (έκπνξνη, pet shop, θιπ), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδνληαη ζε απηά ηα 
άηνκα . 

Τα Αξσγά κέιε ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο,  έρνπλ 
δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ, κπνξνχλ λα εθιέγνπλ, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα 
λα εθιέγνληαη ζηα Δηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ (Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην – 
Δ.Σ θαη Εμειεγθηηθή Επηηξνπή – Ε.Ε). Επίζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ηνπο ζηα Τερληθά Όξγαλα ηνπ (Οκάδεο Εξγαζίαο, θιπ), εθφζνλ έρνπλ 
εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην Σσκαηείν. 

Τα αξσγά κέιε εγγξάθνληαη κε εηζήγεζε ηνπ Δ.Σ, ε νπνία εγθξίλεηαη ή φρη 
απφ ηελ πξψηε θαζνξηζκέλε Γ.Σ (Ταθηηθή ή Έθηαθηε). 



ε. Επίηηκα νλνκάδνληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ πξνζθέξεη εμέρνπζεο ππεξεζίεο 
ζην Σσκαηείν  θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ γεληθφηεξα. Επίζεο, Επίηηκα 
κέιε κπνξνχλ λα αλαθεξπρζνχλ άηνκα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη 
αλαγλσξηζκέλν έξγν ζην ρψξν ηεο Οξληζνινγίαο. 

Τα Επίηηκα κέιε ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη έρνπλ 
δηθαίσκα ιφγνπ. Δελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα 
Δηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ (Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην – Δ.Σ θαη 
Εμειεγθηηθή Επηηξνπή – Ε.Ε), αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 
Τερληθά Όξγαλα ηνπ (Οκάδεο Εξγαζίαο, θιπ). 

Τα Επίηηκα κέιε δελ ππνρξενχληαη ζηε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο. 

Τα Επίηηκα κέιε εγγξάθνληαη κε εηζήγεζε ηνπ Δ.Σ, ε νπνία εγθξίλεηαη ή φρη 
ζηε πξψηε θαζνξηζκέλε Ταθηηθή Γ.Σ. 

ζη. Όια ηα αλσηέξσ κέιε, εθηφο ησλ Επίηηκσλ, ππνρξενχληαη ζηε 
θαηαβνιή ηξηάληα (30€) επξψ εηεζίσο ζαλ ζπλδξνκή πξνο ην Σσκαηείν. Τν 
πνζφ απηφ κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ ηνπ Σσκαηείνπ  θαη 
θαηαβάιιεηαη  ην κήλα Θαλνπάξην θάζε έηνπο. Η ζπλδξνκή ησλ κειψλ, πνπ 
εγγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εηζπξάηηεηαη αλαινγηθά γηα ηνπο 
κήλεο πνπ ππνιείπνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο ινγηζηηθνχ έηνπο. 
Λνγηζηηθφ έηνο ζεσξείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ 1ε Θαλνπαξίνπ έσο θαη 
31ε Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

δ. Κάζε κέινο ηνπ Σσκαηείνπ έρεη ην δηθαίσκα, κεηά απφ έγγξαθε δήισζή 
ηνπ πξνο ην Δ.Σ λα απνρσξεί νπνηεδήπνηε ζειήζεη απφ ην Σσκαηείν. 

Μέινο ηνπ Σσκαηείνπ, ην νπνίν βιάπηεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ, δελ 
ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ή ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ θαη ηνπ 
Δ.Σ, δηαγξάθεηαη απφ ην Σσκαηείν, κε απφθαζε ηεο Γ.Σ θαη θαηφπηλ 
πξφηαζεο ηνπ Δ.Σ. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο ζηέιλεηαη κε 
επηζηνιή ζην δηαγξαθφκελν κέινο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ιήςε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Δηαγξάθεηαη επίζεο απφ ην Σσκαηείν κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ, φπνην κέινο 
θαζπζηεξεί ηε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο πιένλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 
απφ ηελ έλαξμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο. 

ε. Γηα λα ιάβεη απφθαζε πεξί δηαγξαθήο κέινπο ε Γ.Σ, απαηηείηαη ε 
παξνπζία ησλ 4 / 5 ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη γηα ηελ 
απφθαζε ε  πιεηνςεθία ησλ 3 / 4 ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. 

ζ. Γηα ηε δηαγξαθή κέινπο ε ςεθνθνξία ζηε Γ.Σ ζα είλαη ππνρξεσηηθά 
κπζηηθή. 

η. Απαγνξεχεηαη Ταθηηθφ κέινο ηνπ Σσκαηείνπ πνπ θαηέρεη ζέζε ζην Δ.Σ 
ηνπ Σσκαηείνπ λα θαηέρεη ζέζε Δ.Σ άιινπ Σσκαηείνπ, πνπ ζαλ αληηθείκελν 
έρεη ηα νηθφζηηα πηελά. 



ηα. Όια ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ ππνρξενχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γ.Σ θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

ηβ. Δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ ηα Ταθηηθά θαη ηα Αξσγά κέιε πνπ έρνπλ 
ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην Σσκαηείν. 

  

ΑΡΘΡΟ  3ο 

ΠΟΡΟΙ  ΣΟΤ  ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

Οη πφξνη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη:         

α. Οη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ,  ηπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο, πνπ ζα απνθαζίδεη 

ε Γ.Σ, δσξεέο, εληζρχζεηο ηνπ θξάηνπο, ησλ Δήκσλ θαη άιισλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη γεληθά ηξίησλ, έζνδα απφ εθζέζεηο ε άιιεο εθδειψζεηο, θαη 

γεληθφηεξα  φ,ηη πεξηέξρεηαη  λφκηκα ζην ηακείν ηνπ Σπιιφγνπ. Οη ρνξεγίεο ή 

δηαθεκίζεηο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζπλάπηνληαη κε ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ  θαη ηνπ λφκνπ. 

β. Δσξεέο ή δηαζήθεο, πνχ ππνρξεψλνπλ ην Σσκαηείν ζε ελέξγεηεο, πνχ 

αληηβαίλνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

γ. Η αθίλεηε θαη ε θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ απνθηάηαη, 

κεηαβηβάδεηαη ή πσιείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κφλν κε απφθαζε ηεο Γ.Σ. 

δ. Τα θεθάιαηα ηνπ Σσκαηείνπ  δηαηίζεληαη κφλν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Δ.Σ, πνπ θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ, θαη κφλν γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ, φπσο απηνί έρνπλ πεξηγξαθεί ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ. 

  

ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

α. Τν Σσκαηείν δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Δ.Σ), πνπ εθιέγεηαη 

κε δηεηή ζεηεία απφ ηε Γ.Σ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη απνηειείηαη απφ πέληε 

(5) κέιε, δειαδή ηνπο: Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα,  Τακία, θαη  

Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα. 

β. Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εθινγή ηνπ, ζπλέξρεηαη 

ην εθιεγκέλν Δ.Σ κε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνχινπ 

θαη ζπγθξνηείηαη ζε Σψκα γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα,  ηνπ Τακία θαη ηνπ Μέινπο. 



γ. Η ςεθνθνξία γηα ηε ζπγθξφηεζε Δ.Σ ζε Σψκα δχλαηαη λα είλαη κπζηηθή. 

Η εθινγή γίλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα λα 

ππάξρεη απαξηία, θαηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δ.Σ ζε Σψκα πξέπεη λα είλαη 

παξφληα θαη ηα πέληε (5) κέιε ηνπ Δ.Σ. Σηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, ην Δ.Σ 

βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη λφκηκα,  αλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ 

ηξία (3) κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ Δ.Σ. ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο  ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

δ. Τν Δ.Σ ζπλεδξηάδεη κεηά  απφ πξφζθιεζε ή εηδνπνίεζε απφ ην Πξφεδξν 

ή ην Γεληθφ Γξακκαηέα. Η πξφζθιεζε ή εηδνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα 

ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Έθηαθηα ζπλεδξηάδεη ην Δ.Σ, φηαλ 

ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο ή φηαλ ην δεηήζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ, 

ηα νπνία θαη ζα αλαθέξνπλ θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.  

ε. Τν Δ.Σ. είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνχ αθνξά ηελ 

Δηνίθεζε ηνπ Σσκαηείνπ θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιελ ηεο 

αθηλήηνπ, γηα ηελ νπνία αξκφδηα είλαη ε Γ.Σ θαη γηα ηηο  ππνζέζεηο  εθείλσλ 

πνχ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Σ. 

ζη. Τν Δ.Σ. ζα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ αλά δίκελν. 

δ. Μέινο ηνπ Δ.Σ πνπ παξαηηήζεθε ή απνπζηάδεη αδηθαηνινγήησο επί ηξεηο 

(3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Σ, αληηθαζίζηαληαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ απφ 

ην θαηά ζεηξά επηιαρφληα κέινο. Τέηνηα αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη γηα 

δχν (2) ην πνιχ κέιε. 

ε. Τν Δ.Σ., ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ αξρψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή 

απνθάζεσλ ηεο Γ.Σ, έρεη θαη πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαη κπνξεί λα επηβάιιεη 

ηηο παξαθάησ πνηλέο: 

1.- ηεο έγγξαθεο παξαηήξεζεο. 

2.- ηεο απζηεξήο έγγξαθεο επίπιεμεο. 

3.- ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηνπο  ρψξνπο ησλ Εθζέζεσλ θαη 

ησλ  ινηπψλ εθδειψζεσλ ηνπ Σσκαηείνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

4.- ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο. 

ΟΘ αλσηέξσ απνθάζεηο (3) θαη (4)  ηνπ Δ. Σ. πξέπεη λα εγθξηζνχλ ζηε 

πξψηε Ταθηηθή ή Έθηαθηε Γ.Σ, ζχκθσλα  κε άξζξν 2 ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ. Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ κέιε ηνπ Σσκαηείνπ δελ ηηκσξείηαη 

δίρσο πξνεγνπκέλσο λα απνινγεζεί κεηά απφ θιήζε ηνπ θαη κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα  (10) εκεξψλ. 

  

  



 ΑΡΘΡΟ  5ο 

 ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

     α. Αλαηίζεηαη ζε Εμειεγθηηθή Επηηξνπή (Ε.Ε) ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Σ ζε ηαθηηθή ηξηκειή επηηξνπή απφ κέιε ηνπ 

Σσκαηείνπ. Η Ε.Ε εθιέγεηαη θαηά ηελ ίδηα εκέξα θαη κε ηηο ίδηεο δηαηππψζεηο 

πνπ εθιέγνληαη ηα κέιε ηνπ Δ.Σ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη δχν (2) 

επηιαρφλησλ κειψλ. Η Ε.Ε, θαηά ηε πξψηε, κεηά ηελ εθινγή ηεο, 

ζπλεδξίαζεο, εθιέγεη ην πξφεδξφ ηεο, ν νπνίνο θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο, 

ηεξεί δε θαη δηθφ ηεο βηβιίν πξαθηηθψλ. 

     β. Η Ε.Ε δηθαηνχηαη λα έρεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ηνπ Δ.Σ θαη ηνλ ηακία 

θαη λα επηβιέπεη αλ απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. Υπνρξενχηαη λα ειέγρεη θάζε 

εμάκελν ηα δηαρεηξηζηηθά έγγξαθα θαη βηβιία ηνπ Σσκαηείνπ θαη ζπληάζζεη 

θάζε ρξφλν έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ Δ.Σ, ηελ νπνία θαη ππνβάιιεη 

πξνο ηε Γ.Σ.     

  

ΑΡΘΡΟ  6ο 

 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΔΩ 

α. Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην Σσκαηείν δηθαζηηθά θαη εμψδηθα ελψπηνλ 

θάζε Δεκνζίαο, Δεκνηηθήο, Κνηλνηηθήο,  Αζηπλνκηθήο,  Οηθνλνκηθήο ε 

νηαζδήπνηε άιιεο Αξρήο,  Ελψζεσο ή Οκνζπνλδίαο Οξγαληζκνχ πάζεο 

θχζεσο, Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ Δηθαίνπ θαη θπζηθψλ 

βεβαίσο πξνζψπσλ, φισλ ησλ παξαπάλσ  ελδεηθηηθά θαη κφλνλ 

αλαθεξνκέλσλ, ππνρξενχηαη φκσο λα γλσζηνπνηεί ζηε πξψηε ρξνληθά 

πιεζηέζηεξε  ζπλεδξίαζε  ηνπ Δ.Σ. ηηο εθάζηνηε ελέξγεηεο ηνπ. 

Σπγθαιεί, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δ.Σ, ηηο Ταθηηθέο θαη Έθηαθηεο Γ.Σ. 

Σπγθαιεί ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Σ. 

Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Σ.,. 

Υπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα ηνπ Σσκαηείνπ θαη 
θξνληίδεη γεληθά γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ Σσκαηείνπ. Τνλ 
Πξφεδξν απφληα ε θσιπφκελν, αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ 
νΑληηπξφεδξνο θαη ζε πεξίπησζε  απνπζίαο ηνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο  ηνπ 
Δ.Σ 

β. Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη  θαη αλαιακβάλεη θαζήθνληα ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο  ε θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ Πξνέδξνπ. 

γ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Σσκαηείνπ, 

ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΣ θαη ηα πξαθηηθά ησλ Γ.Σ., 



ππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν, ηεξεί ην Μεηξψν ησλ 

κειψλ θαη θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ. 

Τν Γεληθφ Γξακκαηέα απφληα ε θσιπφκελν, αληηθαζηζηά ν  Αλαπιεξσηήο 
Γεληθφο Γξακκαηέαο. 

δ. Ο Τακίαο θξαηά ηα  βηβιία Εζφδσλ-Εμφδσλ θαη Πεξηνπζηαθψλ Σηνηρείσλ, 

ηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο, κε ηηο νπνίεο εηζπξάηηεη ηηο ζπλδξνκέο, θαη ηα 

δηάθνξα έζνδα ηνπ Σσκαηείνπ. 

Ελεξγεί φιεο ηηο πιεξσκέο,  θαη ππνγξάθεη ηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο 

εηζπξάμεσλ. Ο Τακίαο ππνγξάθεη ηηο εληνιέο πιεξσκψλ κε ηνλ 

Πξφεδξν.             

Σηηο εληνιέο πιεξσκήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πάληνηε θαη ν αξηζκφο ηεο 

απφθαζεο  ηνπ Δ. Σ. πνπ   ελέθξηλε ηελ δαπάλε.                      

Ο Τακίαο ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο ηεο ηακηαθήο θίλεζεο θαη ηηο ππνβάιιεη ζην  

Δ.Σ.  ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. Η θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη απνδείμεηο. Σηελ Ταθηηθή 

Γ.Σ ηνπ Θαλνπαξίνπ θαηαζέηεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο. 

Ο Τακίαο κεξηκλά γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ, θαη ελεκεξψλεη 

ην Δ.Σ. γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο. 

 ε. Ο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκκαηέαο αλαπιεξψλεη ηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα, φπνηε απηφο θσιχεηαη, θαη αλαιακβάλεη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Δ.Σ 
ηηο επαθέο κε ρνξεγνχο, ζπληνλίδεη κε εθπξνζψπνπο άιισλ Σσκαηείσλ 
ηπρφλ θνηλέο εθδειψζεηο, ζπλνκηιεί θαη δηαπξαγκαηεχεηαη κε Σσκαηεία, 
Ελψζεηο, Οκνζπνλδίεο θαη γεληθφηεξα  κε νπνηνλδήπνηε Οξγαληζκφ ε θπζηθφ 
πξφζσπν γηα ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπΣσκαηείνπ. 

  

ΑΡΘΡΟ 7  

ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ) είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ηνπ Σσκαηείνπ. 

α.- Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα γηα ηα εμήο ζέκαηα: 

 1. Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, 

 2.  Απαιιαγή ηνπ Δ.Σ απφ θάζε επζχλε, 

 3.  Εθινγή Δ.Σ θαη Ε.Ε, 



 4.  Τν θαζνξηζκφ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ κειψλ, 

 5.  Τελ αλαθήξπμε ησλ επίηηκσλ κειψλ 

 6.  Τελ αγνξά ή ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ ηνπ Σσκαηείνπ, 

 7.  Τελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, 

 8.  Τε δηαγξαθή κειψλ, εθηφο ησλ κε νηθνλνκηθά εληάμεη κειψλ πνπ 
είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Σ, θαη 

 9.  Τε δηάιπζε ηνπ Σσκαηείνπ. 

 Η Γ.Σ ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξφλν κέζα ζηνλ Θαλνπάξην θαη 
έθηαθηα φηαλ ην απνθαζίζεη ην Δ.Σ. ή ην δεηήζεη ην 1 / 3 πιένλ ηνπ ελφο 
ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, κε αίηεζε ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Η Γ.Σ ζπγθαιείηαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Σ κε έγγξαθε πξφζθιεζε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε 
ησλ κειψλ. 

        β. Η Γ.Σ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, φηαλ παξίζηαληαη  ην 1 / 2 πιένλ ηνπ ελφο ησλ 
κειψλ, ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

γ. 'Εάλ δελ ππάξρεη απαξηία, θαιείηαη εθ λένπ απηή κέζα ζε δέθα πέληε 

(15) εκέξεο ην πνιχ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο καηαησζείζαο Σπλέιεπζεο ζηνλ 

ίδην ηφπν θαη ψξα. Σε απηήλ, ππάξρεη απαξηία  θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ 

παξίζηαληαη  ην 1 / 3 πιένλ ηνπ ελφο κειψλ πνπ  έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

δ. Η πξφζθιεζε ή εηδνπνίεζε πξνο ηα κέιε γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο  

Γ. Σ πεξηιακβάλεη ην ρψξν, ηελ ψξα, ηελ εκέξα, ηνλ κήλα θαη βεβαίσο ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη γλσζηνπνηείηαη δέθα (10) θαη ηέζζεξηο (4) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ  ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζχγθιεζεο 

γηα ηε Ταθηηθή θαη ηελ Έθηαθηε Γ.Σ αληίζηνηρα. 

ε. Οη απνθάζεηο ησλ Γ.Σ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία, πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ Τξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηεο Δηάιπζεο ηνπ Σπιιφγνπ 
θαη ηεο δηαγξαθήο ησλ κειψλ. 

Απφθαζε επί ζέκαηνο, πνπ δελ ππάξρεη ζηε πξφζθιεζε ή ζηελ 
εηδνπνίεζε, ζεσξείηαη άθπξε. 

ζη.- Η Γ.Σ ηνπ Σσκαηείνπ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλφ ηνπ, πνπ εθιέγεη 
αλά δηεηία εληφο ηνπ κελφο Θαλνπαξίνπ, ην Δ.Σ, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) 
ηαθηηθά θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη ηελ Ε.Ε πνπ απνηειείηαη απφ 
ηξία (3) ηαθηηθά θαη δπν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

δ. Τεο Γ.Σ πξνεδξεχεη ζαλ πξφεδξνο κέινο ηνπ Σσκαηείνπ  πνπ εθιέγεηαη 
κε  ςεθνθνξία  ησλ παξφλησλ κειψλ. 



ε.- Η Γ.Σ απνθαζίδεη γηα ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηε δηάιπζε 
ηνπ Σσκαηείνπ, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 11 θαη 12 
αληίζηνηρα ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

ζ.- Η Γ.Σ αλαθεξχζζεη ηα επίηηκα κέιε, ηνπο δσξεηέο, ρνξεγνχο θαη 

επεξγέηεο ηνπ Σσκαηείνπ. 

Όηαλ ε Γ.Σ έρεη ζέκα θαη ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ, πξηλ αξρίζνπλ νη 

αξραηξεζίεο εθιέγεηαη ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ αλαιακβάλεη ην 

έξγν απηφ θαη ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ σο ππνςήθηνη ζην Δ.Σ 

θαη ηελ Ε.Ε 

Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Μπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζ' απηέο ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ ή θαη κεκνλσκέλνη 

ππνςήθηνη. Εάλ ππάξρεη έλαο κφλν ζπλδπαζκφο νη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε 

ηνπνζέηεζε ηφζσλ ζηαπξψλ φζα είλαη θαη ηα κέιε ηνπ Δ. Σ, 

Αθνχ θαηαλεκεζνχλ έδξεο κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ ή θαη ησλ 

κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη εθ' φζνλ ππάξμνπλ αδηάζεηεο έδξεο ηφηε ηηο 

έδξεο πνπ δελ δηαηέζεθαλ παίξλνπλ αλά κία θαηά ζεηξά αξηζκνχ ππνινίπσλ 

ςήθσλ νη ζπλδπαζκνί ή νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη. Ταπηφρξνλα κε ηελ 

εθινγή ηνπ Δ.Σ. εθιέγεηαη θαη ηξηκειήο εμειεγθηηθή επηηξνπή. Τα ςεθνδέιηηα 

ξίρλνληαη ζηελ θάιπε κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Εθνξεπηηθή 

Επηηξνπή. 

Η εθνξεπηηθή Επηηξνπή θξίλεη γηα ην έγθπξν ησλ ςεθνδειηίσλ θαη βγάδεη ην 
απνηέιεζκα. Καηαξηίδεη ην πξαθηηθφ εθινγήο θαη αλαθεξχζζεη ηνπο 
επηηπρφληεο θαζψο θαη ηνπο επηιαρφληεο. 

  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

Πξνθεηκέλνπ πεξί εθηάθησλ, επεηγφλησλ θαη ζνβαξψλ ζεκάησλ, ην Δ.Σ. 

δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξφεδξν λα  ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γ.Σ.. 

Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ζέκαηα, πνπ κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ 1 / 3 

πιένλ ηνπ ελφο ησλ κειψλ, πνχ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ δεηεζεί, θαη εθ΄ φζνλ 

κε ηελ αίηεζε αλαθεξζεί ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Σ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ 

δεηείηαη ε ζχγθιεζε ηεο έθηαθηεο Γ.Σ. 

  

  

  



  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

Τν Σσκαηείν ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα βηβιία : 

α. - Μεηξψνπ κειψλ 

β. - Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ.Σ. 

γ. - Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Δ.Σ. 

δ. - Πξαθηηθψλ Ε.Ε  

ε. - Εζφδσλ - Εμφδσλ 

ζη.- Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δ.- Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ και εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ 

ε. Γξακκάηηα εηζπξάμεσλ (κπινθ). 

  

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΜΒΛΗΜΑ - ΦΡΑΓΙΓΑ 

     α. Τν έκβιεκα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη έλαο ζπξεφο, φπνπ εκθαλίδνληαη 
ηέζζεξα (4) νηθφζηηα πνπιηά κε ηελ εμήο ζεηξά: Κφθθηλν θαλαξίλη, Καλαξίλη 
Γηνξθζάτξ, Καξδεξίλα θαη Παπαγάινο. Εθαηέξσζελ ηνπ ζπξενχ ππάξρνπλ 
δχν (2) θνληάξηα κε αξηζηεξή ζεκαία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη δεμηά 
ζεκαία ηελ Ειιεληθή. Γχξσ απφ ην ζπξεφ ππάξρεη θπθιηθά ε επσλπκία ηνπ 
Σσκαηείνπ. Τα αξρηθά ηνπ Σσκαηείνπ είλαη <<Α.Λ.Ο.Π>>. 

     β.  Τν Σσκαηείν έρεη ζθξαγίδα θπθιηθή, φπνπ αλαγξάθεηαη πεξηκεηξηθά ε 
επσλπκία ηνπ Σσκαηείνπ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εηθνλίδεηαη έλα (1) θαλαξίλη. 

  

ΑΡΘΡΟ 11  

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

     Γηα λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη γηα κελ ηελ απαξηία 
ηεο Γ.Σ ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50 % πιένλ ηνπ ελφο ησλ κειψλ, πνπ 
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη γηα ηελ απφθαζε ε πιεηνςεθία ησλ 3 / 4 ησλ 
παξφλησλ κειψλ. 



  

 ΑΡΘΡΟ 12  

ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

Γηα λα δηαιπζεί ην Σσκαηείν απαηηείηαη γηα κελ ηελ απαξηία ηεο Γ.Σ ε 
παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ 75 % πιένλ ηνπ ελφο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ 
δηθαίσκα ςήθνπ θαη γηα ηελ απφθαζε ε πιεηνςεθία ησλ 3 / 4 ησλ παξφλησλ 
κειψλ. 

     Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Σσκαηείνπ ε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζηελ 
Εηαηξεία Πξνζηαζίαο Ζψσλ. 

  

ΑΡΘΡΟ 13  

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

α. Κάζε πεξίπησζε, πνχ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ, ζα 
ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ., πνπ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ.Σ, ηεξνπκέλσλ 
ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ησλ θεηκέλσλ λφκσλ. 

    β. Τν Δ.Σ έρεη δηθαίσκα λα ζπληάζζεη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα νξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζα δηεμάγνληαη 

νη εξγαζίεο ηνπ Σσκαηείνπ. Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί δελ ηζρχνπλ πξηλ 

εγθξηζνχλ απφ ηε Γ.Σ θαη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.                                                         

     γ.  Με απφθαζε ηνπ Δ.Σ επηθπξσκέλε απφ ηε Γ.Σ, ην Σσκαηείν δχλαηαη λα 
εγγξαθεί ζε Οξληζνινγηθή Οκνζπνλδία, ζηε Παγθφζκηα Οξληζνινγηθή 
Οκνζπνλδία (C.O.M), θαζψο θαη ζε άιιεο Ελψζεηο ή Σπλδέζκνπο. 

___ 

 

  

 


