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Καθήκοντα 

Άρθρο 1  Σκοποί 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Οµοσπονδία – ΕΟΟ έχει σαν καταστατικούς σκοπούς της, τη διάδοση, 

τη διατήρηση και την ανάπτυξη της Ελληνικής Ορνιθολογίας και ειδικά τη προφύλαξη και αναπαραγωγή των 
ειδών που διαφορετικά οδηγούνται σε εξαφάνιση. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η ΕΟΟ: 

Α) Συγκεντρώνει σε ένα µοναδικό οργανισµό τα σωµατεία ορνιθολογίας της Ελλάδος, συντονίζοντας τις 
πρωτοβουλίες και ελέγχοντας τις ενέργειες, ώστε να αναπτύξουν τη καλύτερη και ωφελιµότερη 
δραστηριότητα. 
Β) Παροτρύνει την επιστηµονική έρευνα, υποστηρίζοντας τις ενέργειες των Τεχνικών της οργάνων και των 
εξειδικευµένων Ινστιτούτων µε αντίστοιχη οικονοµική βοήθεια. 
Γ) Επιδιώκει τη προστασία των ειδών και τη βελτίωση των ρατσών και των πουλιών, ορίζοντας το 
υποχρεωτικό δακτυλίδωµα και νοµιµοποιώντας τη προαιρετική διατήρηση επίσηµων πρωτοκόλλων 
αναπαραγωγής. 
∆) Προβάλει τη ∆ιεθνή αναγνώριση ενδεχόµενων καινούργιων ρατσών και ποικιλιών της Ελλάδος. 
Ε) ∆ιευκολύνει την ανταλλαγή µε το εξωτερικό, πουλιών γενικά, µε σεβασµό στους ∆ιεθνείς νόµους. 
Στ) Θέτει υπό την αιγίδα της, την οργάνωση των επίσηµων ορνιθολογικών εκθέσεων, συντονίζοντας τις 
ηµεροµηνίες τους κατόπιν αιτήσεων 
Ζ) Με υπόδειξη των Τεχνικών Επιτροπών, ορίζει τα κριτήρια και τους τρόπους επιλογής των πουλιών που 
αναγνωρίζονται επίσηµα Ελληνες πρωταθλητές και προσδιορίζει τις επίσηµες εκθέσεις οι οποίες είναι 
επίσηµες αποδείξεις για τους διαγωνισµούς του Ελληνικού πρωταθλήµατος. 
 Η) Φροντίζει για τη προµήθεια και τη διανοµή των δακτυλιδιών για όλα τα εγγεγραµµένα µέλη της, αφού 
προηγουµένως έχει ενηµερωθεί από τους υπεύθυνους των σωµατείων για κάθε νέα αλλαγή στη δύναµη των 
εγγεγραµµένων µελών. Τα δακτυλίδια πρέπει να είναι τα εγκεκριµένα της C.O.M.  
Θ) Φροντίζει για τη συγκέντρωση και µεταφορά των πουλιών που επιτρέπεται να συµµετάσχουν, που 
ανήκουν σε µέλη της ΕΟΟ µε ενεργό ΟΜΕ, για τη συµµετοχή της ΕΟΟ σε διεθνείς 
διαγωνισµούς/εκθέσεις της C.O.M., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδιοργανώσεις της ΕΟΟ µε 
οµοσπονδίες χωρών µελών της C.O.M. & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Συµµετοχές Εγγραφές 

Άρθρο 2  Ενηµερώσεις 
 Τα σωµατεία µέλη της ΕΟΟ οφείλουν µια φορά το χρόνο εντός του µηνός Ιανουαρίου να 
ενηµερώνουν το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις επερχόµενες µεταβολές στη δύναµή τους 
αποστέλλοντας σχετική βεβαίωση. 
 Το ποσό εγγραφής σωµατείου στην ΕΟΟ, ορίζεται σε 200 ευρώ.  
 Το ποσό της ετήσιας συνδροµής σωµατείου µέλους της ΕΟΟ, ορίζεται σε 5 3 ευρώ ανα οικονοµικά 
τακτοποιηµένο µέλος του σωµατείου µέλους της ΕΟΟ. 
 Ορίζεται έκτακτη εισφορά 0,14 ευρώ ανα δακτυλίδι για τη επίτευξη των σκοπών της ΕΟΟ. 
 Ορίζεται έκτακτη εισφορά 40 ευρώ για κάθε συµµετοχή κριτή µέλους της ΕτΚ σε διαγωνισµό 
οµοσπονδιακής αρµοδιότητας για την επίτευξη των σκοπών της ΕτΚ. 

Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερα σωµατεία µέλη της ΕΟΟ συγχωνεύονται, ο πρόεδρος του νέου 
σωµατείου µέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση, πρέπει να παρουσιάσει στο Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, τα πρακτικά των συνελεύσεων που έχουν προτείνει τη συγχώνευση και εκείνης που την αποφάσισε. 
Το νέο σωµατείο, µε τη προϋπόθεση ότι πληρεί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις του καταστατικού και του 
παρόντος κανονισµού, εισέρχεται εκ των πραγµάτων σε αντικατάσταση αυτών των σωµατείων µελών εκ των 
οποίων προήλθε. Το νέο σωµατείο δεν πληρώνει εγγραφή. 

Η οριστική διάλυση ενός σωµατείου οδηγεί σε αυτόµατη διακοπή της υποχρέωσης συµµετοχής. 
Επίσης σε αυτή τη περίπτωση το καταστατικό όργανο που αποφάσισε τη διάλυση, πρέπει να κοινοποιήσει στην 
ΕΟΟ αντίγραφο της σχετικής απόφασης. Τα µέλη του τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του διαλυµένου 
σωµατείου, είναι υπεύθυνα για τη λύση των υποχρεώσεων του σωµατείου προς την ΕΟΟ Μέχρι τη τελική 
λύση των υποχρεώσεων, τα µέλη αυτά του ∆Σ δεν επιτρέπεται να εγγραφούν σε άλλο οµοσπονδιακό σωµατείο. 

Άρθρο 3  Μέλη σωµατείων 
Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει µόνο ένα σωµατείο µέλος στο οποίο θα έχει όλα τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις του κανονικού µέλους (τακτικό), µέσω του οποίου θα έχει το δικαίωµα του εκλέγειν 
εκλέγεσθαι και της παραγγελίας δακτυλιδιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα εγγραφής και σε άλλα 
σωµατεία της ΕΟΟ χωρίς όµως το δικαίωµα του εκλέγειν εκλέγεσθαι και της παραγγελίας δακτυλιδιών και δεν 
προσµετράται στη δύναµη του συλλόγου για την ΕΟΟ 
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Το τακτικό µέλος σωµατείου µέλους της ΕΟΟ που προτίθεται να µετακινηθεί σε άλλο σωµατείο 
µέλος της ΕΟΟ πρέπει να το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα µε συστηµένη επιστολή ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα 
στο σωµατείο που ανήκει και στο σωµατείο που θέλει να εγγραφεί, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι δεν έχει 
εκκρεµείς πειθαρχικές διαδικασίες ή εκκρεµότητες οικονοµικού ή διοικητικού περιεχοµένου. 

Σε περίπτωση ύπαρξης οικονοµικής διαφοράς πρέπει να εξοφληθεί πρώτα η διαφορά και κατόπιν να 
γίνει η εγγραφή στο νέο σωµατείο. Σε περίπτωση εύρεσης, µέσω του ΟΜΕ, φυσικού προσώπου που 
µετακινείται χωρίς να το γνωρίζει το σωµατείο του, αυτόµατα ενηµερώνεται το σωµατείο του και το προς 
εγγραφή σωµατείο για διευθέτηση της διαφοράς. 
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Υποχρεώσεις & ∆ικαιώµατα 
Σωµατείων και µελών τους 

Άρθρο 4  Υποχρεώσεις 
 Τα Οµοσπονδιακά σωµατεία έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

Α) Να τηρούν το καταστατικό, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της ΕΟΟ. 
Β) Να εγγράφουν στην ΕΟΟ τα µέλη τους, αποστέλοντας την αίτηση απόκτησης κωδικού ΟΜΕ.  
Γ) Να δέχονται τις οργανωτικές και πειθαρχικές αποφάσεις που λαµβάνονται από τα Οµοσπονδιακά 
όργανα. Ενδεχόµενες προσφυγές εναντίον τέτοιων αποφάσεων δεν πρέπει να προτείνονται σε όργανα 
διαφορετικά από εκείνα που είναι ορισµένα από το καταστατικό και το κανονισµό. 
∆) Να ανακοινώνουν έγκαιρα στην ΕΟΟ τις µεταβολές των οργάνων τους και τις ενδεχόµενες µεταβολές 
στο καταστατικό τους. 
Ε) Να πληρώνουνν την ετήσια συνδροµή και να αποστέλουν την αίτηση έκδοσης ταυτότητας των µελών 
τους, καταβάλλοντας τις σχετικές συνδροµές. 
Στ) Να προσθέσουν στην επίσηµη ονοµασία τους την έκφραση «Μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Οµοσπονδίας – ΕΟΟ» 
Ζ) Να δέχονται στις εκδηλώσεις τους υπο την αιγίδα της ΕΟΟ, κάθε µέλος που έχει ενεργό ΟΜΕ της 
ΕΟΟ, σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής της εκδήλωσης. 
Η) Να οργανώνουν τις ορνιθολογικές εκδηλώσεις. Κάθε σωµατείο µέλος της ΕΟΟ πρέπει να διοργανώνει 
υπο την αιγίδα της ΕΟΟ τουλάχιστον εναν τοπικό διαγωνισµό κάθε 2 χρόνια. 
Θ)  Να δέχονται τα Οµοσπονδιακά δακτυλίδια τα οποία έχουν παραγγελθεί για τα µέλη τους, κατόπιν 
παραγγελίας από τους υπεύθυνους των σωµατείων τους. 
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Άρθρο 5  ∆ικαιώµατα 
Τα Οµοσπονδιακά σωµατεία συνεπή στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους κανονισµούς και 

τις Οµοσπονδιακές αποφάσεις, δραστηριοποιούνται ορνιθολογικά µέσα στην ΕΟΟ σύµφωνα µε τις επιδιώξεις 
τους και τους προβλεπόµενους κανονισµούς.  

Τα οµοσπονδιακά σωµατεία έχουν το δικαίωµα: 
Α) Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες των Οµοσπονδιακών οργάνων σύµφωνα µε καταστατικό και 
τους κανονισµούς της ΕΟΟ  
Β) Να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις υπο την αιγίδα της ΕΟΟ σύµφωνα µε τους όρους της εκδήλωσης. 
Γ) Να δέχονται από την ΕΟΟ τις εκδόσεις και τις εγκυκλίους που απευθύνονται για την οργανωτική 
πληροφόρηση και τεχνικοοικονοµική ενηµέρωση. 

Άρθρο 6  ∆ακτυλίδια-Κωδικοποίηση 
Τα δακτυλίδια της ΕΟΟ θα έχουν χαραγµένα τα παρακάτω στοιχεία: 

ΕΟΟ  ( σηµαίνει Ελληνική Ορνιθολογική Οµοσπονδία) 
ΧΧΧΧ ( κωδικός συλλόγου και εκτροφέα) 
D       ( το γράµµα διαµετρήµατος του δακτυλιδιού) 
ΥΥ     ( το έτος γέννησης του πουλιού) 
ΑΑΑ  ( ο αριθµός του πουλιού) 
Σε πλήρη ανάπτυξη  EOO  XXXX  DYY  AAA 

Το υποχρεωτικό δακτυλίδωµα γίνεται µε βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 62 και τη παράγραφο 8 του 
άρθρου 66 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµός 865/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαίου 2006 

Οι ηµεροµηνίες παραγγελίας των δακτυλιδιών ορίζονται ως εξής 
1η παραγγελία 31 Ιουλίου µε παράδοση απο 1η Οκτωβρίου και το συντοµότερο δυνατόν 
2η παραγγελία 30 Σεπτεµβρίου µε παράδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
3η παραγγελία 15 ∆εκεµβρίου µε παράδοση τα µέσα Φεβρουαρίου 
4η παραγγελία 15 Φεωρουαρίου µε παράδοση τα µέσα Απριλίου 
5η παραγγελία πραγµατοποιείται µε απόφαση του ∆Σ της ΕΟΟ, µόνο όταν υπάρχει ανάγκη παραγγελίας 

για νέα µέλη σωµατείων 
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Κάθε σωµατείο µέλος της ΕΟΟ, ορίζει υπεύθυνο παραγγελίας δακτυλιδιών. Με κάθε παραγγελία 
δακτυλιδιών κατατίθεται ταυτόχρονα στο ταµείο της ΕΟΟ το πλήρες αντίτιµο του κόστους κατασκευής του 
δακτυλιδιού, και η έκτακτη εισφορά. 

Η ΕΟΟ συγκεντρώνει τις παραγγελίες των σωµατείων µελών της, ελέγχει και ενηµερώνει το ΟΜΕ 
της και µε ευθύνη της αποστέλει τη παραγγελία στη κατασκευάστρια εταιρία. Παραλαµβάνει για λογαριασµό 
των σωµατείων τα δακτυλίδια και τα αποστέλει στα σωµατεία µέλη της. Στα σωµατεία αποστέλεται τιµολόγιο 
αγοράς απο τη κατασκευάστρια εταιρία, µε τα φορολογικά στοιχεία του συλλόγου µέλους και παραστατικά της 
ΕΟΟ για την έκτακτη εισφορά. 

Σωµατείο µέλος της ΕΟΟ δεν µπορεί να παραγγείλει δακτυλίδια µόνο του µε κωδικούς ΕΟΟ. Εαν 
βρεθεί τέτοια περίπτωση, το σωµατείο αυτόµατα διαγράφεται απο τη δύναµη της ΕΟΟ και δεν 
αναγνωρίζονται τα συγκεκριµένα δακτυλίδια.  

Άρθρο 7  Ταυτότητες 
Τα µέλη των σωµατείων µελών της ΕΟΟ διαθέτουν ταυτότητες της ΕΟΟ όπου υποχρεωτικά θα 

αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: 
Α) Το σήµα της ΕΟΟ 
Β) Το σωµατείο που ανήκει το µέλος 
Γ) Το ονοµατεπώνυµο µέλους 
∆) Ο αριθµός ΟΜΕ του µέλους 
Ε) Το έτος ισχύος της ταυτότητας 
ΣΤ) Ο κωδικός δακτυλιδιού του µέλους 

Η ΕΟΟ και το σωµατείο του θα επικυρώνουν την ετήσια εγγραφή του µέλους. 
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Πειθαρχικές ∆ιευθετήσεις 

Άρθρο 8  Πειθαρχικές ποινές 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 του καταστατικού της ΕΟΟ. Στις περιπτώσεις σοβαρών 

παραπτωµάτων που προβλέπεται ποινή αναστολής συµµετοχής ή οριστικής διαγραφής πριν η υπόθεση 
εισαχθεί στη Γενική Συνέλευση, το Οµοισπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να την αναθέσει στο 
Συµβούλιο των διαιτητών. Η µη αποδοχή της απόφασης του συµβουλίου των διαιτητών ενός εκ των δύο 
µερών συνεπάγεται την εισαγωγή της υπόθεσης στη Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής που επιβάλλει το σωµατείο σε µέλος του για θέµατα που αφορούν 
το Καταστατικό και κανονισµούς του σωµατείου, το σωµατείο υποχρεούται να ενηµερώσει πλήρως το 
Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός 15 ηµερών και αφού το µέλος (φυσικό πρόσωπο) εξαντλήσει όλες 
τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό του σωµατείου και η ποινή του έχει τελεσιδικήσει για το 
σωµατείο που ανήκει, έχει δικαίωµα να προσφύγει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΟ, εναντίον της 
απόφασης του σωµατείου του εντός 20 ηµερών. 

Το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναθέτει στο Συµβούλιο των διαιτητών την υπόθεση. Το 
Συµβούλιο των διαιτητών αποφασίζει σα φιλικός διαιτητής µεταξύ των δύο µερών και ανακοινώνει την 
απόφασή του. Μετά την ανακοίνωση των διαιτητών και εντός 20 ηµερών από την ανακοίνωση στον 
ενδιαφερόµενο, αυτός έχει το δικαίωµα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ της οποίας η απόφαση 
είναι τελεσίδικη. 

Καµµία πειθαρχική ποινή δεν µπορεί να επιβληθεί χωρίς να διαπιστωθεί η ενοχή και να έχει δοθεί 
προθεσµία υποβολής υπεράσπισης στο ενδιαφερόµενο σωµατείο ή µέλος του. Οι πειθαρχικές ποινές που 
επιβάλλονται στα σωµατεία και τα µέλη είναι οι ακόλουθες: 

Α) Σύσταση, παρατήρηση, επίπληξη επιβάλλονται από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους 
διαιτητές ή τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ  
Β) Αναστολή συµµετοχής στην ΕΟΟ για χρονικό διάστηµα εξι µηνών επιβάλλεται από το Συµβούλιο 
των διαιτητών ή τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ είναι 
τελεσίδικη.  
Γ) Οριστική διαγραφή επιβάλλεται από το Συµβούλιο των διαιτητών ή τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ Η 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ για οριστική διαγραφή είναι τελεσίδικη. Μετά παρέλευση 
ενός έτους και εάν έχουν αρθεί οι λόγοι της οριστικής διαγραφής η Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου µπορεί να τον συµπεριλάβει και πάλι στα µέλη της.  
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 Σε περίπτωση που µέλος τιµωρηθεί µε αναστολή συµµετοχής εξι µηνών χάνει τα δικαιώµατα 
συµµετοχής σε ορνιθολογικές εκδηλώσεις και εκθέσεις που οργανώνονται από τα Οµοσπονδιακά 
σωµατεία για όλη τη περίοδο της αναστολής συµµετοχής. Η αναστολή συµµετοχής εξι µηνών συνεπάγεται 
και την έκπτωση από θέσεις σωµατειακές ή Οµοσπονδιακές και απαγορεύεται η ανάληψη τέτοιων θέσεων 
για ολη τη περίοδο που διαρκεί η αναστολή συµµετοχής. 
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Γενικές Συνελεύσεις 

Άρθρο 9  ∆ιαδικαστικά 
 Στις Γενικές Συνελεύσεις οι εκπρόσωποι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτώντας άλλον 
εκπρόσωπο του αυτού όµως συλλόγου. Η εξουσιοδότηση υπογράφεται από το Πρόεδρο και Γραµµατέα του 
συλλόγου και φέρει τη σφραγίδα του σωµατείου που ανήκουν οι εκπρόσωποι, εξουσιοδοτών και 
εξουσιοδοτούµενος 
 Ενας εκπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπήσει το σωµατείο του µε εξουσιοδοτήσεις. Για ψηφοφορίες 
που αφορούν εκλογή προεδρείου ή αλλαγή καταστατικού, ενας εκπρόσωπος µπορεί να φέρει µέχρι 3 
εξουσιοδοτήσεις. Για τις άλλες συνελεύσεις ενας εκπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπήσει το σωµατείο του 
εφ’όσον έχει τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων που δικαιούται το σωµατείο. 
 Εάν η πρόσκληση παρουσιάζει στην ηµερήσια διάταξη την έγκριση ισολογισµού, η επιστολή 
πρόσκλησης πρέπει να συµπληρώνεται µε αντίγραφο του ισολογισµού και των συναφών στοιχείων, µαζί µε την 
έκθεση του οικονοµικού ελέγχου. 
 Για τις εργασίες της συνέλευσης πρέπει να στοιχειοθετηθεί πρακτικό και αφου αναγνωστεί και 
επικυρωθεί θα υπογραφεί από το Πρόεδρο και το Γραµµατέα της ίδιας συνέλευσης. Το πρακτικό πρέπει να 
αντιγραφεί στο αντίστοιχο βιβλίο το οποίο διατηρείται βάσει της νοµοθεσίας. Αντίγραφο του πρακτικού, 
πρέπει να σταλεί για γνώση σε όλα τα οµοσπονδιακά σωµατεία . 
 Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης µπορούν να παρακολουθήσουν µε δικά τους έξοδα όλα τα µέλη 
της ΕΟΟ, ανεξάρτητα εαν είναι αντιπρόσωποι ή οχι, χωρίς δικαίωµα ψήφου και µε δικαίωµα λόγου που θα 
τον εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, εαν ζητηθεί απο το µέλος. 
 Κάθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιείται στην έδρα της ΕΟΟ στην Αττική. 

Αντιπρόσωπος σωµατείου που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης του χώρου δεν έχει δικαίωµα εκλογής στα 
όργανα της ΕΟΟ. 
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Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Άρθρο 10  Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραµµατέας Ταµίας 
 Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος), 19 (Γραµµατέας), 20 (Ταµίας) της ΕΟΟ. 
 Σε περίπτωση αδυναµίας, µέλους του ∆Σ να εκτελέσει τα καθήκοντά του και µη παραίτησής του, τον 
αναπληρώνει ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πού ορίζεται µε απόφαση αυτού. 

Άρθρο 11  Υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών 
 Ο υπεύθυνος Τεχνικών Επιτροπών είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των Εθνικών Τεχνικών 
Επιτροπών ειδικότητας, της Ένωσης των Κριτών και του ∆ιοικητικού συµβουλίου της ΕΟΟ. Είναι υπεύθυνος 
για τη προµήθεια και διανοµή των δακτυλιδιών στα σωµατεία, ότι έχει σχέση µε εκθεσιακά θέµατα και θέµατα 
κρίσης. Είναι ο εισηγητής στο ∆Σ της ΕΟΟ για τις ηµεροµηνίες και τους κατάλληλους χώρους των εκθέσεων. 
∆ιατηρεί Μητρώο Κριτών κατά ειδικότητα. 

Άρθρο 12  Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων 
 Είναι υπεύθυνος να εµφανίζει το έργο της ΕΟΟ, ενηµερώνοντας τα µέλη της, τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς µε τους οποίους αναπτύσσει τις σχέσεις της ΕΟΟ.  ∆ιατηρεί 
αρχείο µε έντυπα των οµοσπονδιακαών σωµατείων της ΕΟΟ, των οµοσπονδιών άλλων χωρών και της COM 
& EE. Είναι υπεύθυνος για την αποστολή του περιοδικού της ΕΟΟ και διαφηµίζει κάθε εκδήλωσή της.   

Επιµελείται τη φιλοξενία των προσκεκληµένων εκπροσώπων, οµοσπονδιακών σωµατείων ή 
εκπροσώπων ξένων οµοσπονδιών-σωµατείων. 

Άρθρο 13  Υπεύθυνος Προµηθειών Υλικών 
 Είναι υπεύθυνος για τη παραγγελία και παραλαβή κάθε υλικού απαραίτητου για τη λειτουργία της 
ΕΟΟ. Συνεργάζεται µε τα οµοσπονδιακά σωµατεία, συντονίζοντας προς όφελός τους κάθε παραγγελία που 
αφορά υλικά που ενδιαφέρουν τα µέλη της ΕΟΟ.  Συνεργάζεται άµµεσα µε τον υπεύθυνο ∆ηµοσίων Σχέσεων.
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Ε.Τ.Ε - Περιφέρειες 

Άρθρο 14  Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές 
Αποτελούν το Τεχνικό Όργανο της ΕΟΟ και να είναι οι ακόλουθες κατά ειδικότητα: 
1. Καναρίνια τραγουδιού Χάρτσερ – Ρόλλερ (A) 
2. Καναρίνια τραγουδιού Μαλινουά (B) 
3. Καναρίνια τραγουδιού Τιµπράντος (C) 
4. Καναρίνια χρώµατος (D) 
5. Καναρίνια σχήµατος και θέσεως (σγουρά, λεία, καµπούρικα) (E) 
6. Εξωτικά – Ιθαγενή – Υβρίδια (F-G-H) 
7. Κυµατοειδή – Παπαγαλοειδή (J-K-M-N) 
8. Περιστεροειδή – Ορτύκια – Πέρδικες (O-P) 

Άρθρο 15  Ορισµός Περιφερειών 
Προκειµένου να εναρµονιστούν οι ∆ιοικητικές Περιφέρειες της ΕΟΟ µε αυτές του µητρώου CITES 

του ΥΠΕΚΑ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε βάση το νόµο 3852/2010 οι διοικητικές περιφέρειες ορίζονται 
ως εξής:  

1. Αττικής (Αθήνα, Ανατολική Αττική, ∆υτική Αττική, Πειραιάς) 
2. Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδος (Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 

Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας) 
3. Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδος - Ιονίων Νήσων (Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Αχαίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λευκάδος, Μεσσηνίας) 
4. Ηπείρου (Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας) 
5. ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας) 

Κεφάλαιο 

7 



 

 12

6. Μακεδονίας - Θράκης (∆ράµας, Έβρου, Ηµαθίας, Θεσ/νίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, 
Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Χαλκιδικής) 

7. Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων) 
8. Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Σάµου, Χίου)  
9. Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου) 

Άρθρο 16  Εφαρµογή 
Ο συγκεκριµένος κανονισµός αποτελείται από 15 σελίδες (εξώφυλλο, περιεχόµενο, άρθρα) και 

εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ στις 13 ∆εκεµβρίου 2014. Με την ψήφισή του παύει η ισχύς 
οποιαδήποτε άλλου προγενέστερου Εσωτερικού Κανονινισµού. 

    

Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών – Ε.Φ.Ω.Π. 
 Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινιών – ΛΑ.ΣΥ.Κ. 

Λέσχη Καναρινιών Αγριοπουλιών ∆ράµας – ΛΕ.Κ.Α.∆ 
Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύµνου – ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ρ. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών – Π.Σ.Ε.Π.Π. 
Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιά Έβρου – Σ.Ε.Π.Σ.Ε. 
Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Θεσσαλίας – Σ.Κ.Α.Θ. 
Σύλλογος Καναρινιών Αγριοπουλιών Καβάλας – ΣΥ.Κ.Α.Κ. 
Σύλλογος Καναρινοφίλων Βορείου Ελλάδος – ΣΥ.Κ.Β.Ε. 

Σύλλογος Φίλων Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης – Σ.ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ. 
Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών – Σ.Φ.Ω.Π. 

 
Βεργίνα 13 ∆εκεµβρίου 2014 


