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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία 

«ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». 

 

Άρθρο 1 

(Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) 

 

        Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ», με έδρα 

την Αθήνα. 

α)  Διοικητική έδρα ορίζεται η πόλη και η  διεύθυνση του εκάστοτε Προέδρου. 

β) Καθορίζοντας επακριβώς τον όρο «ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ», εννοούμε όλες τις ράτσες εκείνες που 

χαρακτηρίζονται από την Παγκόσμια Ορνιθολογική Ομοσπονδία σαν καναρίνια κατηγορίας D & Ε 

(Καναρίνια χρώματος και καναρίνια εμφάνισης). 

 

ΣΚΟΠΟΣ του Σωματείου είναι: 

α)  Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής καναρινιών χρώματος και εμφάνισης στην Ελλάδα. 

β) Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών του Σωματείου σε θέματα διατροφής, φύλαξης, 

αναπαραγωγής, πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών καθώς και για τις ιδιαιτερότητες κάθε 

ποικιλίας. 

γ) Η διοργάνωση ετήσιου διαγωνισμού καναρινιών, που κύριο σκοπό θα έχει την ευγενή άμιλλα 

μεταξύ των μελών του Σωματείου, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των καναρινιών 

μας. 

δ) Η κλήση από το εξωτερικό ή εσωτερικό αναγνωρισμένων Κριτών για την όσο το δυνατό σωστότερη 

βαθμολόγηση των διαγωνιζόμενων καναρινιών αλλά και η πραγματοποίηση σεμιναρίων από αυτούς, 
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με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων των μελών του Σωματείου στις λεπτομέρειες  της κάθε ράτσας, 

καθώς επίσης και την ανάδειξη μέσα από τα σπλάγχνα του Σωματείου και Ελλήνων κριτών. Οι κριτές 

θα κρίνουν και θα βαθμολογούν τα καναρίνια σύμφωνα με τα πρότυπα βαθμολογίας της Διεθνής 

Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (C.O.M) 

ε) Η πραγματοποίηση διαλέξεων όποτε και εφόσον είναι δυνατό με σκοπό την όσο το δυνατόν 

καλύτερη προσέγγιση στα θέματα που μας αφορούν. 

στ)  Η συνεργασία με συναφούς σκοπού Σωματεία του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. 

ζ) Η συμμετοχή μελών του Σωματείου σε Τοπικές, Διεθνείς και Παγκόσμιες Εκθέσεις με καναρίνια 

δικής τους εκτροφής. 

 

Άρθρο 2° 

(Μέλη-Είσοδος-Αποχώρηση-Αποβολή) 

 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, αρωγά και επίτιμα. 

α) Δόκιμα: Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο που ασχολείται ερασιτεχνικά με 

την εκτροφή καναρινιών χρώματος ή εμφάνισης.  

β) Τακτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο σαν το πλέον αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη του την εν 

γένει συμπεριφορά, στάση και προσφορά του μέλους κατά τη διάρκεια της Δόκιμης Θητείας του και 

αφού το Δόκιμο μέλος αρχίσει να συμμετέχει με πουλιά δικής του εκτροφής στις εκθέσεις του 

συλλόγου, δύναται ανά πάσα χρονική στιγμή να προτείνει την προαγωγή του σε Τακτικό, αφού πρώτα 

υποβληθεί γραπτή αίτηση από αυτό. Η αίτηση του Δόκιμου μέλους θα έρθει προς συζήτηση στο 

πρώτο Δ.Σ και αυτή για να εγκριθεί και να προαχθεί το μέλος σε τακτικό χρειάζεται θετική απόφαση 

των 3/4 των μελών του.  Τακτικό μέλος δεν μπορεί να γίνει κάποιος που δεν εκτρέφει καναρίνια 

χρώματος ή εμφάνισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ( παρ. β) και παραμένει ενταγμένος στο Σωματείο 

ως Δόκιμο μέλος. Για να αποκτήσει το δικαίωμα να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του συλλόγου θα 
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πρέπει να παραμείνει δόκιμο για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής του και να 

έχει συμμετάσχει με πουλιά δικής του εκτροφής σε μία (1) τουλάχιστον έκθεση του συλλόγου. 

γ) Αρωγά μέλη: Μπορούν να είναι άτομα που εκτρέφουν άλλες ποικιλίες πτηνών συντροφιάς, όπως 

και άτομα του συναφούς εμπορικού χώρου (π.χ. pet shop). Τα αρωγά μέλη εγγράφονται με απόφαση 

του Δ.Σ.. 

δ) Επίτιμα μέλη: Ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όσα παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες και συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην εκπλήρωση 

των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν την υποχρέωση της καταβολής ετήσιας 

συνδρομής. 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη καθορισμένη συνεδρίασή του θα αποφασίζει για 

την εγγραφή ή όχι του αιτούντα. 

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. να 

αποχωρεί οποιαδήποτε στιγμή από αυτό. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται 

στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. 

Μέλος του Σωματείου, το οποίο βλάπτει τους σκοπούς του, δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού 

καθώς επίσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου, 

διαγράφεται από το Σωματείο, με απόφαση του Δ.Σ. Αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στέλνεται 

με συστημένη επιστολή στο διαγραφόμενο μέλος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. Διαγράφεται επίσης από το Σωματείο αυτόματα όποιο μέλος καθυστερεί τις συνδρομές-

εισφορές  για τουλάχιστον 3(τρείς) μήνες εκτός αν υπάρχει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ με 

συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ζητείται η καθυστέρηση των συνδρομών – εισφορών, και αυτή 

εγκριθεί από το Δ.Σ. Κατά την αποχώρηση ενός μέλους, ο κωδικός αριθμός  του ως εκτροφέα, δεν 

παραχωρείται σε άλλο μέλος. Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής μέλους το Δ.Σ , απαιτείται  

πλειοψηφική απόφαση των 3/4 των μελών του. 
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Απαγορεύεται Τακτικό μέλος του Σωματείου που έχει εκλεγεί στο  Δ.Σ., να κατέχει θέση στο Δ.Σ. 

άλλου Σωματείου με το ίδιο αντικείμενο και σκοπό. 

Άρθρο 3° 

(Δικαιώματα-Υποχρεώσεις) 

 

Τα Τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, να ψηφίζουν 

για κάθε θέμα, να εκλέγουν τα όργανά του και να εκλέγονται σ' αυτά, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Τα Δόκιμα, τα Αρωγά και τα Επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς 

όμως δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να 

παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου και να 

συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού του. 

Όλα τα μέλη, εκτός από τα Επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις εισφορές τους εντός του 

τρέχοντος έτους. Παραγγελία δαχτυλιδιών δεν γίνεται για κανέναν εκτροφέα μη οικονομικά 

τακτοποιημένο. 

 

Άρθρο 4° 

(Διοίκηση) 

 

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με διετή (2) θητεία από τη Γενική 

Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και αποτελείται από επτά (5) μέλη: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 

Γραμματέα, Ταμία , και ένα απλό μέλος. 

Μέσα σε επτά (7) το αργότερο ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων ο πλειοψηφών 

σύμβουλος συγκαλεί, βάσει του καταστατικού, τους πέντε (5) πρωτεύσαντες στην εκλογική 

διαδικασία. Στην συνέχεια συγκροτείται σε σώμα μετά από εκλογή μεταξύ των μελών του: α) 
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Προέδρου, β) Αντιπροέδρου, γ) Γενικού Γραμματέα, δ) Ταμία ε) απλού μέλους. 

Η ψηφοφορία για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι μυστική. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για να υπάρχει απαρτία, κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα 

πρέπει να είναι παρόντα και τα 5 (πέντε) μέλη του Δ.Σ. Στις άλλες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι σε 

απαρτία και αποφασίζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 (τέσσερα) μέλη. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου και του Γενικού 

Γραμματέα. Με την  πρόσκληση, αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και 

πραγματοποιείται στα μέλη τουλάχιστον3 (τρείς) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συνεδριάζει 

εκτάκτως όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν 3 (τρία) τουλάχιστον μέλη του, τα οποία 

θα πρέπει να αναφέρουν εγγράφως τα προς συζήτησιν θέματα. 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του, 

αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ., από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Εάν δεν 

υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποκατασταθεί η σύνθεση 

του Δ.Σ. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο το πολύ συμβούλους. Σε περίπτωση 

παραίτησης τριών από τα 5 (πέντε) μέλη του Δ.Σ, αυτό αυτομάτως διαλύεται, ορίζεται εντός 20 

ημερών από την διάλυση του έκτακτη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα «εκλογές για την ανάδειξη 

νέου Δ.Σ». Οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ στην συγκεκριμένη περίπτωση δίνονται την ίδια ημέρα 

της εκλογικής γενικής συνέλευσης.  

 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Σωματείου και στη 

διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια μόνο η Γενική Συνέλευση. 
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Άρθρο 5° 

(Καθήκοντα οργάνων διοίκησης) 

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε όλες του τις 

σχέσεις και έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί κάθε φορά στο Δ.Σ. τις ενέργειές του. Συγκαλεί, με 

απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υποχρεούται σε σύγκληση του Δ.Σ. όταν τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον  

3 (τρία) μέλη του. 

Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου. 

Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την 

ανάπτυξη και προαγωγή αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. 

Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα 

και δικαιώματά του. 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, διευθύνει το γραφείο και φυλάσσει τα αρχεία και 

τη σφραγίδα του Σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συνυπογράφει μαζί 

με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα του Σωματείου καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Καταρτίζει, μαζί 

με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την πλήρη 

και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Σωματείου, μέσω οποιασδήποτε έγκυρης μορφής 

ενημέρωσης. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα 

του ο Ταμίας. 

Ο Ταμίας, ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Σωματείου και κρατάει τα λογιστικά βιβλία και τις 

διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων ή πληρωμών. Διενεργεί, επίσης, τις πληρωμές δαπανών οι οποίες 

έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., αφού του δοθούν υπογεγραμμένα εντάλματα από τον Πρόεδρο και το 



[7] 
 
 

Γενικό Γραμματέα.  Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της 

αποφάσεως του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη 

διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, οποτεδήποτε τούτο του ζητηθεί. Ο Ταμίας είναι 

υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. 

 

 

 

Άρθρο 6° 

(Εξελεγκτική Επιτροπή) 

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. θα εκτελείται από τριμελή Εξελεγκτική 

Επιτροπή, Τακτικών μελών του Σωματείου. Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και με τις ίδιες 

διατυπώσεις  και διαδικασίες που εκλέγονται και τα μέλη του Δ.Σ.. Η Ε.Ε. κατά την πρώτη, μετά την 

εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, τον 

Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της ο οποίος τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και τον Ταμία και να 

επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρεούται να ελέγχει κάθε χρόνο, τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του 

Σωματείου και να συντάσσει μετά τον έλεγχο, έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και 

υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 7° 

(Γενικές Συνελεύσεις) 
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Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και η οποία  συνέρχεται τακτικά μια 

φορά εντός του πρώτου τριμήνου του χρόνου. Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. θα περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα θέματα:  

α) Διοικητικός απολογισμός, έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, οικονομικός απολογισμός και 

οικονομικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους..  Έγκριση του διοικητικού και οικονομικού 

απολογισμού καθώς επίσης και του οικονομικού προϋπολογισμού του τρέχοντος  έτους,  

γ) Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. ανά διετία, δ) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής ανά διετία,  

ε) Εκλογή ανά διετία εκπροσώπων του Σωματείου για την Ομοσπονδία ή οποιαδήποτε  άλλη 

εκπροσώπηση και  στ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα γραφτεί στην ημερήσια διάταξη μετά από 

απόφαση του Δ.Σ. ή θα τεθεί από τα μέλη κατά τη διάρκειά της. 

Η Γ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως όταν το αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει εγγράφως και ενυπογράφως 

το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς ενημερωμένων Τακτικών μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν και να αιτιολογούν αναλυτικά  

τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλεί την Γ.Σ. 

μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ημέρες, από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος (πρόθεση παραιτήσεως ολοκλήρου του Δ.Σ. ή εκλογή αναπληρωματικών 

μελών) τότε η εκλογή της Διοίκησης του Σωματείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται από 

έκτακτη Γ.Σ. 

Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόν σε αυτήν το ένα δεύτερο συν ένα 

(1/2 + 1) των τακτικών ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την πρώτη 

Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται χωρίς να γίνει νέα πρόσκληση, την αυτή ημέρα και ώρα της αμέσου 

ερχόμενης εβδομάδας, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. 

Οι προσκλήσεις για κάθε τακτική Γ.Σ. γίνονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, με 

οποιαδήποτε έγκυρη μορφή ενημέρωσης στις οποίες αναγράφεται, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα 

προς συζήτηση θέματα. Η γνωστοποίηση γίνεται στα μέλη 15 (δεκαπέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν 
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την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. η γνωστοποίηση  στα μέλη γίνεται οκτώ (8) 

τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. Ο τρόπος αυτής της γνωστοποίησης θα γίνεται 

κατόπιν εντολής του Προέδρου, από τον Γενικό Γραμματέα, μέσω οποιασδήποτε έγκυρης μορφής 

ενημέρωσης. 

Κατά τις Γ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις όλα τα μέλη που 

έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Στις ψηφοφορίες που θα 

χρειαστεί να γίνουν, θα λαμβάνουν μέρος μόνον τα Τακτικά μέλη. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ., λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ εκλέγονται ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας αυτής, από την 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Προκειμένου να γίνουν εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε., η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή 

Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.. Η 

Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της, διενεργεί τις εκλογές και συντάσσει  πρακτικό, στο 

οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης, η Εφορευτική 

Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για 

το Δ.Σ., την Ε.Ε και τους εκπροσώπους του Σωματείου  σε άλλα όργανα. 

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., υποβάλλονται εγγράφως 8 (οκτώ) τουλάχιστον ημέρες πριν 

την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. εκτός των εκτάκτων Γ.Σ. με θέμα ‘’Εκλογές’’ στις οποίες οι 

υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές την ίδια ημέρα διεξαγωγής της. Επίσης, μέχρι την έναρξη 

οποιασδήποτε Γ.Σ. έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλεί τις οφειλές του προς το Σωματείο. 

Για όλες τις εκλογές συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα 

των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, επίσης συντάσσεται Πίνακας του εκλογικού σώματος των 

τακτικών μελών πού έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Όλα τα διαδικαστικά των εκλογών γίνονται με την 

μέριμνα  του Γενικού Γραμματέα. 
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Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να αναγράφει 5 (πέντε) κατά ανώτατο όριο σταυρούς προτιμήσεως για 

το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Όσα μέλη του Σωματείου 

κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής, μπορούν να ψηφίζουν με συστημένη επιστολή. Εκ των 

υποψηφίων, εκλέγονται οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, ανακηρύσσονται 

αναπληρωματικοί κατά την σειρά της επιτυχίας τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 5
η
 θέση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την 3
η
 της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αν δεν παραιτηθεί επί τόπου ο ένας 

από τους δύο (2),  θα γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των παρευρισκομένων μελών και μόνο για να 

εκλεγεί το 5° μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. αντιστοίχως. 

 

Άρθρο 8° 

(Πόροι του Σωματείου) 

 

Πόροι του Σωματείου είναι: Οι ετήσιες εισφορές, δωρεές, κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις 

οργανισμών, κληρονομιές, έκτακτες εισφορές, εισπράξεις από εκδηλώσεις του Σωματείου, 

λαχειοφόρο αγορά και από εκδόσεις εντύπων και κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία. 

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει υποχρέωση να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου:  

Πενήντα ευρώ (50 €) για ετήσια συνδρομή. Το ετήσιο ποσό συνδρομής ορίζεται από το Δ.Σ στην αρχή 

του κάθε έτους και αυτό μπορεί να αυξομειωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του σωματείου. Η 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη αυξομείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ποσού της τελευταίας 

συνδρομής. 

Τα μετρητά του Σωματείου κατατίθενται στο όνομα του Σωματείου σε Τράπεζα, με φροντίδα του 

Ταμία, σε λογαριασμό ανοιγμένο στο όνομα του Σωματείου. 

Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του μέχρι πεντακόσια ευρώ (500 €) για τις τρέχουσες ανάγκες του 

Σωματείου. 

Για να γίνει ανάληψη χρημάτων, μέχρι ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €), χρειάζεται έγγραφο 
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υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Για ανάληψη ποσού μεγαλυτέρου των 

500 € χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 9° 

 (Βιβλία του Σωματείου – Ηλεκτρονικά μέσα) 

 

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία: α) Μητρώο μελών, β) Βιβλίο Πρακτικών 

συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δ) Βιβλίο Ταμείου, ε) Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής, στ) Πρωτόκολλο 

εισερχομένης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, ζ) Γραμμάτια εισπράξεων (μπλοκ) και πληρωμών. 

Ειδικά για το Μητρώο μελών, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από βάση δεδομένων μορφή σε Η/Υ. 

 

Άρθρο 10
ο 

(Έμβλημα - Σφραγίδα) 

 

Το έμβλημα του Σωματείου είναι στρογγυλό μέσα στο οποίο απεικονίζονται ο Παρθενώνας,  δύο 

καναρίνια, ένα Border και ένα Norwich και αναγράφεται «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ 

ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ». Τα αρχικά του σωματείου είναι «ΑΣΕΚ» με έτος ίδρυσης το 2014. 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή με το έμβλημα του. 

 

Άρθρο 11° 

(Τροποποίηση του Καταστατικού) 

 

Για να γίνει τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται για μεν την απαρτία της Γ.Σ. η παρουσία του 

ενός δευτέρου συν ένα (1/2 + 1) των ταμειακώς ενημερωμένων Τακτικών μελών και για την απόφαση 

η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. 
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Άρθρο 12° 

(Διάλυση του Σωματείου) 

 

Για να διαλυθεί το Σωματείο απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γ.Σ. η παρουσία των τριών τετάρτων 

(3/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων μελών. 

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, αποφασίζεται από αυτή την τελευταία Γ.Σ., πού θα δοθούν 

ως δωρεά η τυχούσα περιουσία ή τα πάγιά του. 

 

Άρθρο 13° 

(Γενικές Διατάξεις) 

 

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς στους οποίους θα ορίζονται 

λεπτομερώς οι διαδικασίες διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν 

ισχύουν πριν εγκριθούν από την Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του Καταστατικού 

τούτου. Με απόφαση του Δ.Σ. το Σωματείο μπορεί να εγγραφεί σε σχετική Ομοσπονδία της χώρας. 

Άρθρο 14° 

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από δέκα τέσσερα (14) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' 

άρθρον και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την       /       /  2014    

στην Αθήνα, όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινά Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα 

υποδειχθούν από την Αρμόδια Δικαστική Αρχή κατά την έγκριση του. 
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Το προσωρινό Δ.Σ. του οποίου η θητεία λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά την έγκριση του παρόντος από 

την Αρμόδια Δικαστική Αρχή, οπότε υποχρεωτικά θα γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται να 

ενεργεί σε ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου._ 
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