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Σκοποί - Ταξινόμηση 

Άρθρο 1 
Ο παρόντας κανονισµός ορίζει τους κανόνες που πειθαρχούν τις ορνιθολογικές εκδηλώσεις 

αναγνωρισµένες και επιτρεπόµενες από την Ελληνική Ορνιθολογική Οµοσπονδία (Ε.Ο.Ο). 
Αυτός θεωρείται γνωστός και αποδεχόµενος από τους Οµοσπονδιακούς Συλλόγους, µέλη της 

Ε.Ο.Ο. και γενικά από όλους εκείνους οι οποίοι µε οποιανδήποτε ιδιότητα, παρεµβαίνουν και ενεργούν 
στις αναφερόµενες εκδηλώσεις. 

Ο κανονισµός πρόγραµµα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 13 του παρόντος κανονισµού δε 
µπορεί να περιέχει κανόνες που έρχονται σε αντίθεση µε το καταστατικό της Ε.Ο.Ο. , τον εσωτερικό 
κανονισµό της Ε.Ο.Ο. και µε τις οδηγίες που εκδίδονται από τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Ε.Τ.Ε. 
και τα όργανα των κριτών της  Ε.Ο.Ο. οι οποίες είναι επικυρωµένες από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (∆.Ο.Σ.). 

Ο Γενικός Κανονισµός Εκθέσεων συµπληρώνει – αντικαθιστά το κανονισµό πρόγραµµα των 
επιµέρους εκθέσεων σε ότι σε αυτές δεν έχει επακριβώς προβλεφθεί. 

Άρθρο 2 
Οι Ορνιθολογικές Εκδηλώσεις έχουν σκοπό: 

1. Να βοηθήσουν στη συνάντηση όλων των ενδιαφεροµένων στα ορνιθολογικά προβλήµατα 
2. Να συσφίξουν το συλλογικό δεσµό µεταξύ των µελών 
3. Να διαδώσουν στο κοινό τη γνώση των πουλιών και τα συναφή προβλήµατα που έχουν 

σχέση µε τη διατήρηση των εντοπίων πουλιών (ειδικότερα εκείνων που απειλούνται µε 
εξαφάνιση). 

4. Να υποστηρίξουν τη βελτίωση των κατηγοριών των πουλιών που εκτρέφονται σε κλουβιά. 
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Άρθρο 3 
 Επίσηµες εκδηλώσεις (υπο την αιγίδα της ΕΟΟ) είναι οι εκθέσεις που είναι αναγνωρισµένες και 
επιτρεπόµενες από την Ε.Ο.Ο. Σε σχέση µε το πρωταρχικό σκοπό και τον ορνιθολογικό χώρο 
ενδιαφέροντος, οι εκδηλώσεις ταξινοµούνται στους παρακάτω τύπους: 

Α. Εκθέσεις το�ικής αρµοδιότητας 
1. Ορνιθολογικές 
 α) Συλλόγων µελών της Ε.Ο.Ο. 
 β) Συνδιοργανώσεις συλλόγων µελών της Ε.Ο.Ο. µε άλλους συλλόγους της ΕΟΟ 
 γ) Συνδιοργανώσεις συλλόγων µελών της Ε.Ο.Ο. µε άλλους συλλόγους της COM 
2. Κοινωνικές (ενηµερωτικές) 

Β. Εκθέσεις Οµοσ�ονδιακής αρµοδιότητας 
1. Εθνικές 
2. Εκδηλώσεις & συγκεντρώσεις µε συµµετοχή µόνο κριτών 
3. Πρωταθλήµατα περιφέρειας & Ελληνικό πρωτάθληµα 
4. ∆ιεθνή πρωταθλήµατα, συνδιοργανώσεις µε οµοσπονδίες χωρών της Παγκόσµιας 

Ορνιθολογικής Οµοσπονδίας C.O.M. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. 
5. Παγκόσµια & Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 

Η περιοδικότητα των εκδηλώσεων ορίζεται από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 
πρόταση των αντίστοιχων Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. 

Το Ελληνικό πρωτάθληµα µπορεί να διεξαχθεί µε µια µοναδική εκδήλωση για όλα τα είδη ή 
µε τρόπο διαφορετικά οριζόµενο, σε εκδηλώσεις διαχωριζόµενες, σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
προβλέπονται  από το άρθρο 58 του παρόντος κανονισµού. 

Τα Περιφερειακά πρωταθλήµατα γίνονται απο συλλόγους µέλη της ΕΟΟ που ανήκουν στην 
ίδια περιφέρεια και για αυτά ισχύει ο παρόντας κανονισµός της ΕΟΟ. 

Τα ∆ιεθνή πρωταθλήµατα γίνονται απο σύλλογο µέλος της ΕΟΟ ή σε συνεργασία συλλόγων 
µελών της ΕΟΟ, υπο την αιγίδα της Ε.Ο.Ο. και ισχύει ο κανονισµός της COM. 

Οι συνδιοργανώσεις γίνονται απο σύλλογο µέλος της ΕΟΟ ή συλλόγων µελών της ΕΟΟ σε 
συνεργασία µε σύλλογο ή συλλόγους οµοσπονδιών χωρών της Παγκόσµιας Ορνιθολογικής 
Οµοσπονδίας C.O.M. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. Εαν η συνδιοργάνωση αφορά το Ελληνικό 
πρωτάθληµα, τότε πρέπει να υπάρχει έγγραφη συµφωνία µεταξύ των οµοσπονδιών, εκτός εαν οι 
σύλλογοι της ΕΟΟ παραιτηθούν του βοηθήµατος της ΕΟΟ. 
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Τα Παγκόσµια πρωταθλήµατα γίνονται υπο την αιγίδα της  COM και για αυτά ισχύει ο 
κανονισµός της COM. Τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα γίνονται υπο την αιγίδα της Ε.Ε. και για αυτά 
ισχύει ο κανονισµός της Ε.Ε. 

Οι ανεπίσηµες εκθέσεις γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 83 του παρόντος 
κανονισµού. 
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Ετήσιο Ημερολόγιο 

Άρθρο 4 
Με σκοπό να συµφωνηθούν οι προτάσεις του Ετήσιου Ηµερολογίου των ορνιθολογικών 

εκδηλώσεων, οι πρόεδροι των Οµοσπονδιακών Συλλόγων πρέπει να ορίσουν µια σύσκεψη των 
εκπροσώπων των Συλλόγων τους ή να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. 

Άρθρο 5 
 Σε εφαρµογή των όσων προβλέπονται από τα άρθρα του εσωτερικού κανονισµού της Ε.Ο.Ο., 
οι πρόεδροι των Συλλόγων εντός της 30ης Απριλίου κάθε έτους πρέπει να ανακοινώσουν στην 
Οµοσπονδία: 

1. Το τύπο της εκδήλωσης, σύµφωνα µε οσα προβλέπει το άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού 
2. Τη σχετική ηµεροµηνία εγκλωβισµού, κρίσεως, ανοίγµατος, και κλεισίµατος της εκδήλωσης 
3. Τις κατηγορίες που θα διαγωνιστούν 
4. Τον αριθµό πουλιών που θα δεχθούν στην εκδήλωση ανα κατηγορία 
Αυτό ισχύει και για τις εκδηλώσεις τοπικής αρµοδιότητας και για τις εκδηλώσεις Οµοσπονδιακής 

αρµοδιότητας. 

Άρθρο 6 
 Μέχρι τη 30η Ιουνίου κάθε έτους πρέπει να αποσταλούν στην Ε.Ο.Ο. οι τυπικές αιτήσεις των 
Οµοσπονδιακών Συλλόγων που ενδιαφέρονται να έχουν την οµοσπονδιακή αναγνώριση. 
 Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται µια αναλυτικότερη έκθεση, για τους χώρους της έκθεσης, 
για τους τύπους και είδη πουλιών που επιτρέπεται η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, για το µέγιστο 
αριθµό πουλιών που προτίθενται να εγκλωβίσουν και βεβαίωση για την ύπαρξη κτηνιάτρου κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης. 
 Σε περίπτωση που το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς 
εγγυήσεις για τη καλή παρουσίαση στις εκδηλώσεις, θα ζητήσει τις απαραίτητες συµπληρώσεις που θα 

Κεφάλαιο 
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θεωρήσει αναγκαίες. Σε περίπτωση έλλειψης βεβαιότητας το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 
αρνηθεί την αιτηθείσα έγκριση. 

Άρθρο 7 
 Το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εξετάσει τις αιτήσεις των διαφόρων 
Οµοσπονδιακών Συλλόγων και στη συνέχεια θα καθορίσει το Ετήσιο Ηµερολόγιο. 
 Για κάθε έκθεση θα προσδιοριστούν οι ηµεροµηνίες εγκλωβισµού, κρίσης, εγκαινίων, 
βράβευσης, τα είδη και οι κατηγορίες που επιτρέπονται, ο τύπος της έκθεσης σύµφωνα µε τη 
ταξινόµηση στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, ο µέγιστος αριθµός πουλιών για κάθε ράτσα που 
προτίθενται να εγκλωβιστούν, εκτός του ότι προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού. 
 Η Ε.Ο.Ο. θα αποστείλει τη τυπική έγκριση στους αιτηθέντες συλλόγους & θα την ανακοινώσει 
στην ιστοσελίδα της εντός της 30ης Ιουλίου. 
 Το παραπάνω ηµερολόγιο συµπληρωµένο µε τις τοπικές εκδηλώσεις, περιφερειακές εκθέσεις, 
διεθνή πρωταθλήµατα, συνδιοργανώσεις, Ελληνικό πρωτάθληµα, θα ανακοινωθεί σε όλους τους 
οµοσπονδιακούς συλλόγους και θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα εντός της 30ης Σεπτεµβρίου. 
 Το ηµερολόγιο δεν µπορεί να αλλάξει παρά µόνο µε απόφαση του Οµοσπονδιακού 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Παρά ταύτα ο Οµοσπονδιακός σύλλογος που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα 
µπορέσει να οργανώσει την εκδήλωση στην ορισµένη ηµεροµηνία, µπορεί να την ακυρώσει 
ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την ακύρωση στην Ε.Ο.Ο. ή να αλλάξει ηµεροµηνία ανακοινώνοντας την 
αλλαγή στην Ε.Ο.Ο. 

Άρθρο 8 
 Το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ορίζει κάθε χρόνο το µέγιστο αριθµό 
εκδηλώσεων Οµοσπονδιακής αρµοδιότητας και ενδεχοµένως το µέγιστο αριθµό εκδηλώσεων και 
πουλιών προς κρίση, µεµονωµένες ράτσες, ποικιλίες και ηµεροµηνίες, σύµφωνα µε ότι υποδειχθεί από 
την Εθνική Τεχνική Επιτροπή και τους κριτές. 

Άρθρο 9 
 Εκτός από τους περιορισµούς µερικών τύπων εκθέσεων (πχ κριτών), τα µέλη των συλλόγων που 
είναι συνεπείς µε ότι προβλέπονται στα άρθρα 16 & 17 του παρόντος κανονισµού, µπορούν να 
συµµετέχουν σε οποιαδήποτε έκθεση Περιφερειακής και Οµοσπονδιακής αρµοδιότητας. 
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Οργανωτική επιτροπή 

Άρθρο 10 
 Κάθε Οµοσπονδιακός σύλλογος για τη διοργάνωση της έκθεσής του πρέπει να ορίσει µια 
Οργανωτική Επιτροπή, απαρτιζόµενη τουλάχιστον από πέντε (5) µέλη. 
 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα σε οτιδήποτε έχει σχέση µε την ίδια την έκθεση 
και πρέπει να ενεργεί µέσα στα όρια της αρµοδιότητας που έχουν οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του οµοσπονδιακού συλλόγου. 
 Τα ονόµατα των µελών της Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να δηµοσιευθούν στον επίσηµο 
κανονισµό-πρόγραµµα. Τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να φοράνε ένα σήµα για να 
µπορούν να αναγνωριστούν. 

Άρθρο 11 
 Κάθε Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να έχει Πρόεδρο, ∆ιευθυντή, Υποδιευθυντή και 
Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος µπορεί να είναι επίσης και ∆ιευθυντής της έκθεσης. 
 Είναι αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή της έκθεσης να επιβλέπει το στήσιµό της, από απόψεως 
οργανωτικής, τεχνικής δοµής και υποστήριξης και να φροντίζει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
προβλέπεται από το παρόντα κανονισµό. Ο ∆ιευθυντής της έκθεσης είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, 
ταξινόµηση και βράβευση και προσυπογράφει τα διπλώµατα συµµετοχής των εκθετών. 
 Αρµοδιότητα του Γραµµατέα είναι να επιβλέπει τις εργασίες εγκλωβισµού και όλα τα 
διοικητικά θέµατα τα σχετικά µε το στήσιµο της έκθεσης. 
 Τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη µε ταυτότητα της Ε.Ο.Ο. Σε 
πρόσωπα που δεν είναι µέλη µπορούν να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες. Σε περίπτωση 
συνδιοργάνωσης τα µέλη µπορούν να είναι και µέλη του συνδιοργανωτή. 
 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει έδρα στο γραφείο διεύθυνσης της έκθεσης. Αυτό πρέπει να έχει 
είσοδο στους εκθέτες και στο κοινό και σε αυτό υποβάλλονται οι ενστάσεις και οι ερωτήσεις για 
πληροφορίες. 
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Άρθρο 12 
 Η σύσταση µιας Επιτροπής τιµητικής είναι προαιρετική. 
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Κανονισμός Πρόγραμμα 

Άρθρο 13 
 Για όλες τις αναγνωρισµένες εκδηλώσεις από την Ε.Ο.Ο. είναι υποχρεωτική η εκτύπωση ενός 
κανονισµού – προγράµµατος. 
 Το προσχέδιο του κανονισµού – προγράµµατος πρέπει να αποσταλεί εξήντα (60) ηµέρες πριν 
την ηµεροµηνία της εκδήλωσης στο Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις εκθέσεις 
Οµοσπονδιακής αρµοδιότητας. 
 Η έγκριση του προσχεδίου µπορεί να περιέχει µερικές µεταβολές που πρέπει να εφαρµοστούν 
από τον Οµοσπονδιακό σύλλογο. Αν δεν εφαρµοστούν η εκδήλωση δεν θα θεωρηθεί έγκυρη από την 
οµοσπονδία. 

Άρθρο 14 
 Στο κανονισµό – πρόγραµµα όλων των εκδηλώσεων πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι: 

1. Ο Οµοσπονδιακός σύλλογος ή σύλλογοι που οργανώνει/ουν την έκθεση, η διεύθυνση του 
συλλόγου, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. 

2. Ο τύπος της έκθεσης σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού. 
3. Οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες για εγκλωβισµό, κρίση, άνοιγµα στο κοινό, η ώρα και ηµέρα 

βράβευσης και κλεισίµατος της έκθεσης. 
4. Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η έκθεση. 
5. Τα είδη, οι ράτσες και οι κατηγορίες των πουλιών που συµµετέχουν στην έκθεση. 
6. Το κόστος συµµετοχής ανα πουλί καθώς και το κόστος του καταλόγου αποτελεσµάτων. 
7. Ο µέγιστος αριθµός των πουλιών που θα εγκλωβιστούν για κάθε είδος και ράτσα. 
8. Η επίσηµη ταξινόµηση αναλυµένη για τα µονά πουλιά, για τις δυάδες, και για τις τετράδες 

(stam) αυτών σύµφωνα µε όσα ετησίως καθορίζει το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 
πρόταση των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. 

Κεφάλαιο 
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9. Τα ειδικά βραβεία οποιουδήποτε τύπου συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου ανάδειξης των 
νικητών. 

10. Η επίσηµη ταξινόµηση και ενδεχοµένως η ειδική που αναφέρεται στη κατηγορία των νέων και 
πρωτοεκθετών, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 
πρόταση των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. Αυτή η ειδική ταξινόµηση είναι προαιρετική για 
τα σεµινάρια και το πρωτάθληµα, υποχρεωτική για όλες τις εκθέσεις. 

11. Ενδεχόµενα ειδικά βραβεία και οι τρόποι απονοµής, συµπεριλαµβανοµένων των βραβείων για 
δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες ορνιθολογικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενες ή 
πραγµατοποιηθείσες από µη µέλη της ΕΟΟ. Η επίδοση αυτών των βραβείων είναι 
αρµοδιότητα µιας νέας Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία µπορεί να συµβουλευτεί ειδικούς 
εκτός αυτής. 

12. Τα ονόµατα των µελών της  Οργανωτικής  Επιτροπής και του κτηνιάτρου της έκθεσης. 
13. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της επικύρωσης του οµοσπονδιακού αρµόδιου οργάνου. 
14. Τα ονόµατα των κριτών της έκθεσης και τη κατηγορία κρίσης τους. 
Η περιεχόµενη διαφήµιση στο κανονισµό – πρόγραµµα δεν πρέπει να είναι αντίθετη µε την 

ορνιθολογία και στους σκοπούς της Ε.Ο.Ο. 
Η Ε.Ο.Ο. αυτόνοµα ή  σε αίτηση του Υπουργείου ή των Οµοσπονδιακών Συλλόγων, µπορεί να 

ζητήσει τη δωρεάν διαφήµιση µηνυµάτων αναφεροµένων στην ορνιθολογία. Η διαφηµιστική εκστρατεία 
πρέπει να γίνεται για λόγους καταστατικούς της Οµοσπονδίας. 

Ο κανονισµός - πρόγραµµα συνοδεύεται από ένα δελτίο δήλωσης συµµετοχής για τον εγκλωβισµό. 
Το δελτίο δήλωσης είναι υποχρεωτικό, δεσµευτικό και ενυπόγραφο για κάθε εκθέτη. Πρέπει να 
κατατεθεί στον Οµοσπονδιακό σύλλογο το αργότερο µέχρι και τη τελευταία ηµέρα που αναγράφεται 
στη δήλωση. ∆ηλώσεις συµµετοχής µετά τη τελευταία ηµέρα δήλωσης δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. Εκ 
των υστέρων αλλαγές (πχ αλλαγή κατηγορίας, µετατροπή απο τετράδες σε µονά κλπ) απαγορεύονται. 
∆εκτές κατά τον εγκλωβισµό είναι µόνο οι αλλαγές του αριθµού δακτυλιδιού του πουλιού. 

Άρθρο 15 
Ο κανονισµός – πρόγραµµα πρέπει να αποσταλεί από το διοργανωτή σύλλογο στην Ε.Ο.Ο., 

στους οµοσπονδιακούς συλλόγους, στις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές, και στην Ένωση των Κριτών και 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ. 

Ο κανονισµός – πρόγραµµα διανέµεται στους εκθέτες και στο κοινό. Με τη τοποθέτηση των 
κριτών, ο κανονισµός – πρόγραµµα πρέπει να επιδοθεί στο πρόεδρο της κρίσης και από αυτόν στους 
άλλους κριτές που σχηµατίζουν το συµβούλιο που πρόκειται να κρίνει τα πουλιά προς έκθεση. 
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Εκθέτες 

Άρθρο 16 
 Μπορούν να συµµετάσχουν σε εκδηλώσεις αναγνωρισµένες από την Ε.Ο.Ο. οι εκθέτες που 
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Έχουν σε ισχύ ταυτότητα της Ε.Ο.Ο. για το τρέχον έτος κατά τη στιγµή λειτουργίας της 
έκθεσης. 

2. ∆εν υπάρχουν πειθαρχικές ποινές που να απαγορεύουν αυτό το δικαίωµα. 
3. Καταβάλλουν το τίµηµα συµµετοχής που έχει οριστεί από την οργανωτική επιτροπή της 

έκθεσης. 
4. Εκπληρούν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν ορισθεί από την Ε.Ο.Ο. σε θέµατα υγιεινής. 

Η οργανωτική επιτροπή πρέπει να ακυρώσει τη δήλωση συµµετοχής που έχει φτάσει στο 
µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό εγκλωβισµού από το κανονισµό - πρόγραµµα για κάθε είδος ράτσας 
στην έκθεση. 

Οι κάτοχοι οµοσπονδιακής ταυτότητας δεν πρέπει να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε µορφή σε 
εκδηλώσεις εντός ή εκτός Ελλάδος που γίνονται από συλλόγους των οποίων οι σκοποί είναι 
διαφορετικοί από εκείνους της Ε.Ο.Ο., της COM και της ΕΕ. 

Εκτροφείς που εγγράφονται στην Ε.Ο.Ο., µετά τη τελευταία παραγγελία της Ε.Ο.Ο. για το 
τρέχον έτος και µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου και δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν 
µηδενικά οµοσπονδιακά δακτυλίδια, αφού εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια, µπορούν να 
συµµετάσχουν στις οµοσπονδιακές εκδηλώσεις µε τα δακτυλίδια τρέχοντος έτους που φοράνε τα πουλιά 
τους, αρκεί τα δακτυλίδια αυτά να είναι της Ελληνικής επικράτειας και να εκπληρούν τις προδιαγραφές 
που θέτει η Ε.Ο.Ο.  

∆εν µπορούν να συµµετάσχουν πουλιά µε δακτυλίδια προηγούµενων ετών στη κατηγορία Α. 
εκτός απο αυτά που προβλέπονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες. 

Σε περίπτωση κατά την οποία Οµοσπονδιακός σύλλογος, αποχωρήσει ή διαγραφεί κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους, τα µέλη του που έχουν οµοσπονδιακή ταυτότητα και ανήκουν στο 
συγκεκριµένο σύλλογο, µπορούν να συµµετάσχουν σε εκθέσεις Οµοσπονδιακής αρµοδιότητας , εφόσον 
εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια, κάνοντας µια αίτηση συµµετοχής στην Ε.Ο.Ο. 

Κεφάλαιο 
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Εγκλωβισμός 

Άρθρο 17 
 Για να ισχύει η κανονικότητα της συµµετοχής του κάθε συµµετέχοντος η οργανωτική επιτροπή 
υποχρεούται να επαληθεύσει τα κάτωθι: 

1. Την οµοσπονδιακή ταυτότητα που αποδεικνύει την εγγραφή του διαγωνιζόµενου σε 
Οµοσπονδιακό σύλλογο για το τρέχον έτος. 

2. Την υγεία του πουλιού µετά απο απόφαση του κτηνιάτρου της έκθεσης. 
3. Τον αριθµό εγγραφής οµοσπονδιακού πρωτοκόλλου. 
4. Τα δακτυλίδια και σαν µέγεθος και σαν αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία γέννησης. 
5. Ότι τα πουλιά δεν έχουν σηµάδια που να επιτρέπουν την αναγνώρισή τους ούτε φέρουν διπλά 

δακτυλίδια. 
6. Το πιστοποιητικό που βεβαιώνει ενδεχόµενα συνταγογραµµένα εµβόλια. 
7. Το κατάλογο των προστατευοµένων πουλιών (CITES) των οποίων ο εγκλωβισµός και η 

διατήρησή τους απαγορεύονται και συνεπώς αποκλείονται από τις εκθέσεις. Τέτοιος κατάλογος 
αναφέρεται και ενηµερώνεται µε ευθύνη της αρµόδιας Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής. 

Άρθρο 18 
 Σε περίπτωση µη κανονικότητας, που γίνεται κατά τη διάρκεια του εγκλωβισµού, η οργανωτική 
επιτροπή πρέπει να αποκλείσει το διαγωνιζόµενο πουλί από την εκδήλωση, δίχως επιστροφή της 
συµµετοχής του. 
 Αν οι παρατυπίες διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια ή µετά τη κρίση, η οργανωτική επιτροπή θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποκλείσει αυτά τα πουλιά από τις ταξινοµήσεις και τη βράβευση. 
 Στη περίπτωση που η παρατυπία θεωρηθεί επιβλαβής, δηλαδή στη περίπτωση αποδεδειγµένου 
δόλου µε σκοπό να εξαπατηθεί η οργανωτική επιτροπή ή ο κριτής, ο εκθέτης αποκλείεται από 
οποιαδήποτε ταξινόµηση και βράβευση και τα πουλιά πρέπει να δοθούν στην οργανωτική επιτροπή για 

Κεφάλαιο 
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ενδεχόµενη επιβεβαίωση. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ο. για 
τις πειθαρχικές διαδικασίες της περίπτωσης. 

Άρθρο 19 
 Με εξαίρεση περίπτωση διαφορετικά αποφασισµένη από ειδικούς κανονισµούς των Εθνικών 
Τεχνικών Επιτροπών, οι εργασίες του εγκλωβισµού θα πρέπει να έχουν τελειώσει πριν την έναρξη της 
κρίσης των πουλιών από την επιτροπή κριτών, επικυρωµένες από το “Πρωτόκολλο Έκθεσης” 
καταγεγραµµένο σε 2 αντίγραφα και υπογεγραµµένο εκτός από το πρόεδρο της Οργανωτικής 
Επιτροπής και από το πρόεδρο της κρίσης. 
 Στο πρωτόκολλο πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά για κάθε οµάδα (γκρούπ) διαγωνιζοµένων 
ο αριθµός των πουλιών για εγκλωβισµό. 

Άρθρο 20 
 Τα κλουβιά για το στήσιµο της έκθεσης, πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά των τύπων των 
αντίστοιχων Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. Σε περίπτωση που τα κλουβιά δεν είναι ιδιοκτησίας Ε.Ο.Ο. 
αλλά των µελών του, αυτά πρέπει να δίνονται στο σύλλογο απο τους εκθέτες και πρέπει να µην έχουν 
σηµάδια, σχήµατα και µεγέθη ξεχωριστά, εκτός εάν αυτό ζητηθεί από τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές 
για όλα τα συµµετέχοντα πουλιά. 
 Τα κλουβιά αριθµούνται προοδευτικά µε µία µοναδική αρίθµηση, εκτός εάν έχει οριστεί 
διαφορετικά από τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές. Τα εκτιθέµενα πουλιά πρέπει να τοποθετούνται ένα σε 
κάθε κλουβί, σύµφωνα µε την αρίθµηση που έχει οριστεί από την οργανωτική επιτροπή. 
 Τα πουλιά που παρουσιάζονται σαν τετράδες (stam) θα τοποθετούνται σε κλουβιά που έχουν 
έναν αριθµό. Κάθε κλουβί πουλιών που αποτελούν τη τετράδα θα προσδιορίζεται µε τα γράµµατα A – 
B – Γ– ∆. Στο κλείσιµο του εγκλωβισµού η αρίθµηση είναι τελική και δεν µπορεί να αλλαχθεί. 

Τα πουλιά που παρουσιάζονται σαν δυάδες (duo) θα τοποθετούνται σε κλουβιά που έχουν έναν 
αριθµό. Κάθε κλουβί πουλιών που αποτελούν τη τετράδα θα προσδιορίζεται µε τα γράµµατα A – B. 
Στο κλείσιµο του εγκλωβισµού η αρίθµηση είναι τελική και δεν µπορεί να αλλαχθεί. 
 Με βάση απόφαση του διοργανωτή σύλλογου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και χάρτινα 
κλουβιά στις κατηγορίες D, E, F, G, H, I, J, KLMN αρκεί αυτό να δηλωθεί έγκαιρα. 

Άρθρο 21 
 Την αποκλειστική ευθύνη για τον εγκλωβισµό και απεγκλωβισµό των πουλιών έχει ο συνοδός 
του συλλόγου στον οποίο ανήκουν τα πουλιά. Με τον εγκλωβισµό των πουλιών, τα κλουβιά 
σφραγίζονται και δεν µπορούν να ανοιχτούν, παρά µόνο σε περίπτωση ανάγκης ή αίτησης του κριτή µε 
εξουσιοδότηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής η οποία και θα τα απεγκλωβίσει. Στο τέλος 
λοιπόν του εγκλωβισµού αποκλείεται για οποιονδήποτε η δυνατότητα να αλλάξει τα ήδη υπάρχοντα 
πουλιά στα κλουβιά. 
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Άρθρο 22 
 Με υπευθυνότητα της Οργανωτικής Επιτροπής και µε προτροπή του εκθέτη, σε κάθε κλουβί 
τοποθετείται ένα ταµπελάκι που έχει προβλεφθεί από την Ε.Ο.Ο. και το οποίο δείχνει τον αριθµό 
κλουβιού, τη κλάση και τη ταξινόµηση στην οποία το πουλί διαγωνίζεται κατά COM, τη κατηγορία 
διαγωνισµού (Α,Β,Γ), καθώς και άλλες ενδείξεις προβλεπόµενες από την Εθνική Τεχνική Επιτροπή. 
 Ειδικά για τα υβρίδια και άλλες παρόµοιες διασταυρώσεις πρέπει να αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα είδη των γεννητόρων τους µε τη λατινική τους ονοµασία. 

Άρθρο 23 
 Τελειώνοντας τις εργασίες καταγραφής του πουλιού, ο Γραµµατέας της Οργανωτικής 
Επιτροπής θα δώσει στον εκθέτη µια απόδειξη από το πρωτόκολλο εγγραφής, µοντέλο Οµοσπονδιακό, 
που θα αποτελεί τη µοναδική απόδειξη ισχύουσα για τη λήψη των πουλιών του στο τέλος της έκθεσης 
(δήλωση συµµετοχής εις διπλούν) 
 Το πρωτόκολλο εγγραφής είναι µυστικό µέχρι το τέλος της κρίσης και πρέπει να φυλάσσεται µε 
υπευθυνότητα της Οργανωτικής Επιτροπής. Στο πρωτόκολλο εγγραφής σηµειώνεται : Επώνυµο, 
Όνοµα, ∆ιεύθυνση, Ο.Μ.Ε. και σύλλογος που ανήκει ο εκθέτης. 
 Για τα πουλιά που έχουν εγγραφεί για το διαγωνισµό αναγράφεται ο αριθµός κλουβιού, το 
είδος, η ράτσα, ο τύπος, η ποικιλία και η κατηγορία (για τα υβρίδια η διασταύρωση), ο αριθµός του 
προοδευτικού ετήσιου δακτυλιδιού, η κλάση και η ταξινόµηση στην οποία διαγωνίζεται. 
 Πουλιά που δεν δηλώθηκαν στις σωστές κατηγορίες, παραµένουν εκεί, βαθµολογούνται αλλά 
βγαίνουν εκτός κατάταξης. 

Άρθρο 24 
 Σύλλογος που διοργανώνει την έκθεση, προβλέπει ο ίδιος και µε έξοδά του, τη συντήρηση των 
εκτειθέµενων πουλιών από τον εγκλωβισµό µέχρι το τέλος της έκθεσης. 

Άρθρο 25 
 Τα πουλιά εκτίθενται µε ευθύνη και κίνδυνο του εκθέτη, ο οποίος δεν απαιτεί αµµία 
αποζηµίωση για απώλεια, διαφυγή, θάνατο, κλοπή, αρρώστειες και άλλες φθορές που µπορούν να έχουν 
τα πουλιά. Ο εκθέτης επιτρέπει στην Οργανωτική Επιτροπή τη φωτογράφηση των πουλιών, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν εγχειρίδια απο την ΕΟΟ, τις ΕΤΕ και την ΕτΚ. 
 Η οργανωτική επιτροπή χρησιµοποιώντας τις υποδείξεις του αρµόδιου κτηνιάτρου, η παρουσία 
του οποίου είναι υποχρεωτική, δεν θα δεχθεί τον εγκλωβισµό άρρωστων πουλιών ή σε αδύναµη 
κατάσταση υγείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη καλή 
περιποίηση και ασφάλεια των εκτειθέµενων πουλιών. 
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Σε περίπτωση που ο κτηνίατρος διαπιστώσει πρόβληµα, το πουλί αποµακρύνεται από την 
έκθεση, και τοποθετείται σε χώρο διαφορετικό αυτού της έκθεσης. Το γεγονός καταγράφεται σε βιβλίο 
συµβάντων. Το πουλί µπορεί να επιστρέψει στο χώρο της έκθεσης µόνο κατόπιν εντολής του 
κτηνίατρου. Σε περίπτωση θανάτου πουλιού, το γεγονός καταγράφεται στο βιβλίο συµβάντων και στο 
τέλος της έκθεσης παραδίδεται στον εκθέτη του πουλιού, βεβαίωση από τη Γραµµατεία της έκθεσης 
που βεβαιώνει το γεγονός καθώς και το δακτυλίδι του πουλιού ακέραιο. 

Άρθρο 26 
  Τα εκτειθέµενα πουλιά µπορούν να παραληφθούν από τον εκθέτη στο τέλος της έκθεσης, εκτός 
εάν υπάρχει γραπτή αιτιολογική εξουσιοδότηση από τον αρµόδιο κτηνίατρο ή του ∆ιευθυντή της 
Έκθεσης. 

Άρθρο 27 
 Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων απαγορεύεται το κάπνισµα. Ειδικά µέχρι και την ολοκλήρωση 
των κρίσεων και ανακοίνωση των επίσηµων αποτελεσµάτων δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων 
και φλάς φωτογραφικών µηχανών ή βίντεο. 



 

 15

Διαγωνισμός 

Άρθρο 28 
 Οι ράτσες ή οµάδες (γκρούπ) από ράτσες που µπορούν να γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό είναι 
εκείνες που προβλέπονται από το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισµό και τις ΕΤΕ. 

Άρθρο 29 
 Σε κάθε αναγνωρισµένη εκδήλωση από την Οµοσπονδία, η κατηγορία Α για κάθε είδος, ή 
ράτσα αποδεκτή στο διαγωνισµό, επιτρέπεται για πουλιά του ίδιου του εκθέτη, µε δικό του δακτυλίδι 
τρέχοντος έτους (εκτός από αυτές που προβλέπονται δακτυλίδια προηγουµένων ετών) κατά το οποίο 
γίνεται η εκδήλωση. 
 Μπορούν εκτός αυτών, να δηµιουργηθούν οι παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορία B : Πουλιά κάθε ηλικίας, του ίδιου ή άλλου εκθέτη, µε δακτυλίδι, χωρίς συµµετοχή στα 
βραβεία. 
Κατηγορία Γ : Πουλιά κάθε ηλικίας, του ίδιου εκθέτη, µε Οµοσπονδιακό δακτυλίδι στο κατάλληλο 
χώρο χρησιµοποιούµενο για ανταλλαγές. 

Άρθρο 30 
 Τα διαγωνιζόµενα πουλιά µπορούν να παρουσιασθούν ή σαν µονά, ή σαν οµάδες (γκρούπ) των 
τεσσάρων (stam) για όλες τις κατηγορίες και σαν οµάδες (γκρούπ) των τεσσάρων (stam) & των δύο 
(duo) στις κατηγορίες φωνής. Το stam & duo πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί κατά τη δήλωση 
συµµετοχής. Για να έχουµε stam είναι απαραίτητο τα πουλιά να ανήκουν στο ίδιο είδος ή ράτσα, ίδιο 
και χρώµα, εκτός αν έχει διαφορετικά αποφασισθεί από την Εθνική Τεχνική Επιτροπή. Σε περίπτωση 
αποκλειµού ενός stam ή duo λόγω ανοµοιοµορφίας τα πουλιά δεν κρίνονται ως µοναχικά, και 
αποκλείονται από οποιαδήποτε κατάσταση. 
 Άλλοι ειδικοί κανόνες για το σχηµατισµό των stam ή duo καθορίζονται µε ειδικούς κανόνες για 
κάθε µια ειδικότητα, µε ευθύνη των αντίστοιχων Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. 
 

Κεφάλαιο 
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Κρίση 

Άρθρο 31 
 Ο ορισµός και η εκτίµηση των διαγωνιζοµένων είναι αρµοδιότητα των κριτών της 
Οµοσπονδίας, κανονικά εγγεγραµµένοι στο Περιφερειακό ή Εθνικό πρωτόκολλο για το τρέχον έτος. 
 Η εγκαθίδρυση των κριτών και του Προέδρου της κρίσης θα γίνει από τον υπεύθυνο σύλλογο 
για εκθέσεις περιφερειακής αρµοδιότητας, και για την οµοσπονδιακή έκθεση - πρωτάθληµα αυτά που 
προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 11 άρθρο 60 του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 32 
 Στις επίσηµες εκδηλώσεις, η επιµέρους αριθµητική κρίση των εκτιθέµενων πουλιών γίνεται 
εφαρµόζοντας τα κριτήρια εκτίµησης που έχουν επικυρωθεί από την οµοσπονδία µε πρόταση των 
Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών. 
 Η αριθµητική κρίση συγκεντρώνεται από τη κατανοµή βαθµολογιών, θετικών ή αρνητικών, και 
αντιστοιχεί στην εκτίµηση : άριστο, καλό, επαρκές, ανεπαρκές, προβλεπόµενα από τα κριτήρια 
εκτίµησης που αναφέρθηκαν παραπάνω για κάθε περίπτωση της βαθµολογίας κρίσης «θεωρώντας». 
 Η ολική κρίση υπολογίζεται µε άθροιση, όταν η βαθµολογία των θέσεων «θεωρώντας» 
εκφράζεται από θετικές τιµές και µε αλγεβρική άθροιση όταν η βαθµολογία των θέσεων «θεωρώντας» 
εκφράζεται από αρνητικές τιµές. 
 Τα εκτιθέµενα πουλιά στη κλάση Ο κρίνονται µε µία ολική αριθµητική κρίση. 

Άρθρο 33 
 Η χρήση των πινάκων κρίσης του οµοσπονδιακού τύπου είναι υποχρεωτική για όλες τις 
επίσηµα αναγνωρισµένες εκθέσεις. 
 Ο κριτής αρνείται να χρησιµοποιήσει διαφορετικές καρτέλες από εκείνες του οµοσπονδιακού 
τύπου, ενηµερωµένος κατάλληλα για το σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο της Οργανωτικής Επιτροπής. 

Κεφάλαιο 
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 Οι καρτέλες βαθµολογίας παραδίδονται κάθε ηµέρα από τους κριτές στους υπεύθυνους της 
έκθεσης. Οι καρτέλες όλων των κατηγοριών συγκεντρώνονται στη συνέχεια από το Γραµµατέα της 
Οργανωτικής Επιτροπής για διεκπεραίωση και εκτύπωση του καταλόγου. 

Άρθρο 34 
 Στην ολική αριθµητική κρίση εκφρασµένη από το κριτή αντιστοιχεί µία ταξινόµηση αξίας 
ορισµένη ως εξής: 

Από 90 έως 100 µονάδες : Άριστο ή Πρωταθλητής 
Από 86 έως 89 µονάδες : Καλό 
Από 80 έως 85 µονάδες : Επαρκές 
Έως 79 µονάδες : Ανεπαρκές. 

 Ο κανονισµός πρόγραµµα µπορεί να υποβάλλει την απονοµή των βραβείων του διαγωνισµού 
στη συνέχεια µιας από τις παραπάνω ταξινοµηµένες αξίες. 
 Τα πουλιά που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως άριστα αποκλείονται από οποιαδήποτε βράβευση. 
 Σε περίπτωση ισοβαθµίας (π.χ. 90) ως καλύτερο λογίζεται το έχων την µεγαλύτερη επιµέρους 
βαθµολογία, ξεκινώντας από την πρώτη επι µέρους βαθµολογία όπως αναγράφεται στην καρτέλλα. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας για την ανάδειξη του champion, όπου έχουµε π.χ. 3 πουλιά µε 93, µετράει η 
δυσκολία της ράτσας (γερµανική σχολή) και η παρουσία πολλών πουλιών αυτής της ράτσας. 
 Είναι αρµοδιότητα του προέδρου κρίσης να απονείµει το τίτλο του πρωταθλητή της έκθεσης, 
επικαλούµενος, σε περίπτωση ισότητας, τη συνεργασία των ενδιαφεροµένων κριτών και των παραπάνω 
κριτηρίων. 

Άρθρο 35 
 Σε πλήρη κανονικότητα, η εκτίµηση των stam προβλέπει, εκτός από τη κρίση στα µονά πουλιά, 
µια συνολική κρίση στην αρµονία του stam, που εκφράζεται από το κριτή µε µία βαθµολογία από 0 έως 
6, σύµφωνα µε τις υποδείξεις που έχουν ορισθεί από τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές, που αθροίζεται 
στη συνολική τελική βαθµολογία από το άθροισµα των τεσσάρων επιµέρους βαθµολογιών. 

Άρθρο 36  
 Ο µέγιστος αριθµός πουλιών που µπορεί να κρίνει ενας κριτής σε µία ηµέρα, ορίζεται από τη 
Ένωση των κριτών µε πρόταση των αντίστοιχων Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών και σε περίπτωση 
∆ιεθνούς διαγωνισµού απο τη COM ή E.E. 
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Άρθρο 37 
 Στις εργασίες κρίσης µπορούν να παρευρίσκονται οι µαθητές-κριτές που πρέπει να 
πραγµατοποιήσουν τις πρακτικές δοκιµές προβλεπόµενες από το πρόγραµµα παρακολουθήσεων, µόνο 
αφού έχει προβλεφθεί και η σχετκή ενηµέρωση-άδεια από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 38 
 Από το τέλος του εγκλωβισµού µέχρι την ώρα του ανοίγµατος στο κοινό, επιτρέπεται η 
είσοδος στους χώρους της έκθεσης µόνο στα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, στους κριτές που 
αποτελούν την οµάδα των κριτών, στους µαθητές-κριτές, στα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να 
βοηθούν τους κριτές και εκείνα που φροντίζουν τα πουλιά. Καµµία απολύτως παρέµβαση δεν µπορεί να 
ενοχλήσει τη κανονική διεξαγωγή των εργασιών της οµάδας των κριτών. Όλοι οι παραπάνω που 
εισέρχονται στην έκθεση είναι υποχρεωµένοι να τηρούν απόλυτη µυστικότητα σε ότι αφορά τα 
αποτελέσµατα κρίσης. 
 Κανένα αποτέλεσµα δεν ανακοινώνεται µέχρι και την ολοκλήρωση ολων των κρίσεων. 

Άρθρο 39 
 Ο κριτής, σε περίπτωση αµφιβολίας, είναι εξουσιοδοτηµένος να ελέγχει τα χαρακτηριστικά του 
πουλιού προκρίσεων βγάζοντας το από το κλουβί, παρουσία ενός µέλους της Οργανωτικής Επιτροπής. 
Αυτό το µέλος, όταν τελειώσει ο έλεγχος, πρέπει να φροντίσει να επανασφραγίσει το κλουβί. Εάν ο 
κριτής διαπιστώσει ότι το πουλί δεν έχει αναγνωρισµένο δακτυλίδι ή το δακτυλίδι είναι παραβιασµένο ή 
αντικανονικό, πρέπει να δηλώσει την αντικανονικότητα στο Πρόεδρο της οµάδας κρίσης και να µη το 
κρίνει. 

Άρθρο 40 
Οι καρτέλες της ολικής βαθµολογίας µε τον αριθµό του κλουβιού, την επωνυµία του 

διοργανωτή συλλόγου, την ένδειξη της βαθµολογίας, την ηµεροµηνία, τη σφραγίδα και την υπογραφή 
του κριτή επικολλούνται στο κλουβί.  

Η οργανωτική επιτροπή πρέπει να δείξει τα πουλιά νικητές των βραβείων και εκείνα που 
κρίθηκαν «Πρωταθλητές» ή «Άριστα» µε ξεχωριστές ενδείξεις πάνω στα κλουβιά. Αυτές οι ενδείξεις 
συνήθως συνίστανται σε κονκάρδες διαφόρων χρωµάτων και µεγέθους, που αποδίδονται στον εκθέτη µε 
την έννοια του βραβείου. 

Αυτές οι διαφοροποιήσεις πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο που να µην εµποδίζουν τη 
παρατήρηση του πουλιού. 

Άρθρο 41 
 Ο κριτής λειτουργεί κατά τη δική του υπευθυνότητα, ενώ η κρίση του είναι τελεσίδικη. 
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 Σε περίπτωση λάθους διαπραχθέντος στον ορισµό ή την εκτίµηση, µόνο ο ίδιος ο κριτής που 
διέπραξε το λάθος, µπορεί να το αναπροσαρµόσει, πάντα όµως πριν η κρίση θεωρηθεί επίσηµη. 

Άρθρο 42 
Ο κριτής κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι εξοµοιωµένος σε Οµοσπονδιακό επίπεδο µε ένα 

δηµόσιο λειτουργό και ως τέτοιος θα προστατεύεται από την Ένωση των κριτών και από την 
οµοσπονδία, ενάντια σε ενδεχόµενες ενοχλήσεις. 

Άρθρο 43 
 Ο κριτής πρέπει να απέχει από το να αρχίσει ή να συνεχίσει τη κρίση στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

Α) Όταν τα πουλιά δεν ανήκουν στη κατηγορία για την οποία αυτές είναι γνωστές 
Β) Όταν τα πουλιά ανήκουν σε ράτσες ή ποικιλίες που δεν προβλέπεται η κρίση τους. 
Γ) Όταν βρίσκονται σε ακατάλληλους χώρους, µε τεχνητό φωτισµό ή οµοίως µε ανεπαρκές φώς ή 
ακατάλληλη θερµοκρασία (για τις ράτσες τραγουδιού ισχύει ότι προβλέπεται από τον ειδικό 
κανονισµό). 
∆) Όταν παρεµβάσεις του κανονισµού εµποδίζουν ή δυσκολεύουν την εργασία του. 

 Στο τέλος της κρίσης ο κριτής, µε τη συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής, θα 
ολοκληρώσει τις επίσηµες ταξινοµήσεις, σύµφωνα µε ότι έχει επιβάλλει το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και ένα πρωτόκολλο, σε δύο αντίγραφα, σύµφωνα µε το Οµοσπονδιακό πρότυπο, στο οποίο 
αναφέρεται ο αριθµός των πουλιών που έκρινε, εκείνα που κρίθηκαν Πρωταθλητές ή Άριστα και για 
καθένα από αυτά, ο σύλλογος, όνοµα εκθέτη, αριθµό οµοσπονδιακού πρωτοκόλλου, αριθµός 
προοδευτικού δακτυλιδιού, ποικιλίες, ράτσα, τύπος  του βραβευθέντος πουλιού καθώς και µία έκθεση 
της πορείας της κρίσης. 
 Η επίδοση αυτού του πρωτοκόλλου επικυρώνει την επισιµότητα της κρίσης. 

Άρθρο 44 
 Ο πρόεδρος της κρίσης, σεβόµενος την αυτονοµία των συναδέλφων του, συντονίζει την εργασία 
του γκρούπ των κριτών, ορίζει τη διαδικασία και την αρµοδιότητα κάθε κριτή. Αυτός ενεργεί τις επαφές 
µε το Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής στον οποίο µεταφέρει τις απαιτήσεις που έχουν σχέση µε 
τις εργασίες της αρµοδιότητας του. 
 Ο πρόεδρος της κρίσης συλλέγει τα πρωτόκολλα κρίσης των συναδέλφων του και φροντίζει για 
τη µεταβίβαση στη Γραµµατεία της Οµοσπονδίας και στη προεδρία της Ένωσης των κριτών. 
 Ο πρόεδρος της κρίσης θα είναι επίσης υπεύθυνος για την ανακήρυξη του Πρωταθλητή 
εκθέσεως, σύµφωνα µε οσα αναφέρονται, στο άρθρο 34 του παρόντος κανονισµού, και πρέπει να 
αναφέρει το νικητή στην έκθεσή του. 
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 Η έκθεση αποστέλλεται στη Γραµµατεία της Οµοσπονδίας και στη προεδρία της Ένωσης των 
κριτών για τις εκθέσεις Οµοσπονδιακής αρµοδιότητας. Για τις άλλες εκθέσεις, η έκθεση του 
αποστέλλεται στην οµοσπονδία 
 Είναι υποχρεωµένος ο πρόεδρος της κρίσης να παραµείνει στους χώρους της έκθεσης µέχρι το 
τέλος όλων των εργασιών που έχουν σχέση µε τη κρίση, οι οποίες θεωρούνται τελειωµένες µε το 
κλείσιµο «πρωτοκόλλου της έκθεσης», ένα αντίγραφο του οποίου θα κρατηθεί από το πρόεδρο για την 
αποστολή του στην οµοσπονδία. 

Άρθρο 45 
 Ο κριτής δεν µπορεί να δηλώσει ή εκθέσει, ούτε εκτός διαγωνισµού δικά του πουλιά ή άλλων, 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έχει ορισθεί. 
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Βράβευση Επικύρωση 

΄Αρθρο 46 
 Κάθε εκθέτης, για τα πουλιά που παρουσιάζονται στο διαγωνισµό έχει δικαίωµα να πάρει τις 
καρτέλες βαθµολογίας και να δεχθεί δίπλωµα ταξινόµησης. 
 Το δίπλωµα εκτυπωµένο σε Οµοσπονδιακό µοντέλο, πρέπει να δείχνει το είδος, τη ράτσα και 
εάν είναι απαραίτητο, το τύπο, τη ποικιλία και τη κατηγορία των πουλιών που έχουν παρουσιασθεί, 
αριθµός δακτυλιδιού, αριθµός κλουβιού, βαθµολογία και ενδεχοµένως δοθέν βραβείο. 
 Απόκοµµα ή αντίγραφο αυτού του διπλώµατος πρέπει να είναι διαθέσιµο, σε αίτηση του 
εκθέτη, µε σκοπό να αποδείξει τη κατοχή προτίµησης για το ενδεχόµενο συµµετοχής στο Ελληνικό 
πρωτάθληµα. 

Άρθρο 47 
 Η οµοσπονδία διαθέτει προς διεκδίκηση σε όλες τις εκδηλώσεις της αναγνωρισµένης  
Οµοσπονδιακής αρµοδιότητας, ένα βραβείο, το οποίο πρέπει να απονεµηθεί στο πουλί κλάσης Α, 
δακτυλιδωµένο, σε ένα από τα είδη ή ράτσες που διαγωνίζονται, το οποίο έχοντας επιτύχει τη πιο υψηλή 
βαθµολογία, πάντως όχι χαµηλότερη από 90 µονάδες, θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής της έκθεσης. 

Άρθρο 48 
 Η οµοσπονδία µε πρόταση των Συλλόγων, των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών ή µε 
πρωτοβουλία του οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να απονείµει ειδικά βραβεία σε 
εκείνους τους εγγεγραµµένους, οι οποίοι ειδικά διακρίθηκαν στο τοµέα της ορνιθολογικής 
δραστηριότητας. 

Άρθρο 49 
 Τα αποτελέσµατα της έκθεσης και η αντίστοιχη κανονική και ειδική βράβευση πρέπει να 
τοιχοκολληθούν στους χώρους της έκθεσης τουλάχιστον 8 ώρες πριν την ώρα που προβλέπεται από το 
κανονισµό για τη βράβευση. Η βράβευση πρέπει να πραγµατοποηθεί στη προβλεπόµενη από το 
πρόγραµµα ώρα. 

Κεφάλαιο 
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 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απονοµή των βραβείων και του διπλώµατος συµµετοχής µπορεί 
να αναβληθεί. Η αποστολή τους πρέπει να γίνει µε έξοδα του συλλόγου. 
 Ο απεγκλωβισµός των εκτιθέµενων πουλιών στις κλάσεις A, B, C, αρχίζει µόλις κλείσει η 
εκδήλωση. 

Άρθρο 50 
 Το άνοιγµα της έκθεσης στο κοινό µπορεί να γίνει µόνο µετά το πέρας των εργασιών της 
Επιτροπής κρίσης, διαδοχικά σε εκείνες που αναφέρεται στο κανονισµό – πρόγραµµα 

Άρθρο 51 
 ∆ικαίωµα ελεύθερης εισόδου στην έκθεση έχουν τα µέλη του οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, οι Πρόεδροι των Οµοσπονδιακών Συλλόγων, οι κριτές και εύλογα οι εκθέτες. 

Άρθρο 52 
 Μέσα σε 30 ηµέρες από το τέλος της έκθεσης ο διοργανωτής σύλλογος πρέπει να αποστείλει 
στη γραµµατεία της Οµοσπονδίας, µια έκθεση για την εκδήλωση, περιέχουσα τα σχετικά στοιχεία για 
τον εγκλωβισµό, για τις ταξινοµήσεις, και τις βραβεύσεις. 
 Με βάση αυτά τα στοιχεία, αποφασισµένα κατά τρόπο τελεσίδικο σε παρουσιαζόµενες 
προσφυγές, θα επικυρωθούν οι ταξινοµήσεις και οι βραβεύσεις. Η σχετική ανακοίνωση θα αποσταλεί 
στο σύλλογο και θα δηµοσιευθεί στο Οµοσπονδιακό έντυπο και την ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας. Για 
τις εκθέσεις περιφερειακής αρµοδιότητας, η παραπάνω αναφερόµενη έκθεση αποστέλλεται στον 
ενδιαφερόµενο σύλλογο. 

Άρθρο 53 
 Οι διαµαρτυρίες και οι αναφορές, όχι σχετικά µε τη κρίση, για υποτιθέµενες ανωµαλίες ή 
παραβιάσεις του κανονισµού µπορούν να παρουσιασθούν από οποιονδόποτε που είναι µέλος της 
Οµοσπονδίας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της έκθεσης. 
 Η διαµαρτυρία παρουσιάζεται σε πρώτη φάση στο διοργανωτή σύλλογο και πρέπει να 
συνοδεύεται, από τα χρήµατα της διαµαρτυρίας που έχει ορίσει ο κανονισµός – έκθεση, τα οποία θα 
επιστραφούν σε περίπτωση που αυτή θα γίνει δεκτή. Σε δεύτερη φάση και κατά τρόπο οριστικό στο 
Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανάλογα µε το τύπο της έκθεσης. 

∆εν θα γίνουν δεκτές διαµαρτυρίες στην εργασία των κριτών, εκτός αν αναφέρονται ανωµαλίες ή 
παραβιάσεις των κανονισµών. Ενδεχόµενα υποτιθέµενα λάθη κρίσης µπορούν να αναφερθούν από τους 
ενδιαφερόµενους στην Ένωση των Κριτών. Τέτοιες αναφορές συνοδεύονται πάντα από αποδείξεις. 
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Άρθρο 54 
 Οι µεταβολές των ταξινοµήσεων που έγιναν κατά την επικύρωση, ανακοινώνονται στο 
διοργανωτή σύλλογο και στους ενδιαφερόµενους εκθέτες, που πρέπει να υπακούσουν στις αναφερόµενες 
αποφάσεις. 
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Πειθαρχικές Αποφάσεις 

Άρθρο 55 
 Κάθε παρανοµία εξακριβωµένη σε βάρος συµµετέχοντος στην έκθεση, πρέπει να καταλογίζεται 
στον ενδιαφερόµενο µέσω της καρτέλας κρίσης και το πρωτόκολλο της παρανοµίας να τοιχοκολλείται, 
µε φροντίδα του ∆ιευθυντού της έκθεσης στην είσοδο του χώρου ή πάνω στο κλουβί. Ο ενδιαφερόµενος 
εκθέτης µπορεί να αναφέρει, µέσω του ∆ιευθυντού της έκθεσης τις δικαιολογίες του. Η µη 
παρουσιαζόµενη δικαιολογία από τον ενδιαφερόµενο µέχρι το κλείσιµο της εκδήλωσης  για 
οποιονδήποτε λόγο θα καταστήσει ενεργητική τη πειθαρχική απόφαση. 
 Οι παραβάσεις είναι σε βάρος του εγγεγραµµένου µέλους για το διαγωνισµό, ακόµη και εάν οι 
διαδικασίες σχετικά µε τη συµµετοχή του έχουν γίνει από άλλους. Είναι αρµοδιότητα του ∆ιευθυντού 
της έκθεσης να συµπληρώσει το πρωτόκολλο της παρανοµίας, να επισυνάψει αντίγραφο απολογίας του 
ενδιαφεροµένου ή τους λόγους της µη παρουσίασης του και να το αποστείλει µέσα σε 4 ηµέρες από τη 
στιγµή του κλεισίµατος της εκδήλωσης στο σύλλογο που ανήκει ο εκθέτης και στο Οµοσπονδιακό 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η µη ή η ανώµαλη αποστολή από το ∆ιευθυντή της έκθεσης είναι λόγος για 
πειθαρχικές αποφάσεις. 
 Ο κριτής έχει υποχρέωση για ποινή ή πειθαρχική απόφαση να συµπληρώσει το πρωτόκολλο 
παρανοµίας για όλες τις παρανοµίες που υποκύπτουν στην αντίληψη του κατά την εφαρµογή του 
ορισµού του. 

Άρθρο 56 
 Οι παρανοµίες του παρόντος κανονισµού και των ειδικών κανονισµών σε θέµατα 
ορνιθολογικών εκδηλώσεων, που γίνονται από συλλόγους οργανωτές διώκονται από το Οµοσπονδιακό 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παρατυπίας, µε µία από τις παρακάτω 
αποφάσεις: 

Α) ∆ιαγραφή της αναγνώρισης της Οµοσπονδίας για την εκδήλωση. 
Β) Μη επικύρωση των αποτελεσµάτων, µέρους ή όλων. 
Γ) Απαγόρευση να οργανώσει ορνιθολογικές εκδηλώσεις για µια µέγιστη περίοδο 2 ετών. 

 Καταφεύγοντας στα άκρα θα µπορούν επίσης να ληφθούν και πειθαρχικές αποφάσεις. 

Κεφάλαιο 

10 



 

 25

Άρθρο 57 
 Οι υπεύθυνοι της παρατυπίας του προηγούµενου άρθρου υπόκεινται στην επιβολή ποινών. 
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Ελληνικά Πρωταθλήματα 

Άρθρο 58 
 Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, το Ελληνικό πρωτάθληµα 
οργανώνεται σε ένα χώρο µοναδικό για όλες τις ράτσες ή οµάδες (γκρούπ) από ράτσες. Κατά τρόπο 
εξαρτώµενο από το Ελληνικό Πρωτάθληµα µπορεί να οργανώνεται σε διαφορετικές πόλεις για κάθε 
ράτσα ή οµάδα (γκρούπ) από ράτσες. 
 Ο καθορισµός του τρόπου µε τον οποίο θα διεξαχθεί το Ελληνικό Πρωτάθληµα καθορίζεται 
κάθε χρόνο από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 59 
 Το Ελληνικό πρωτάθληµα οργανώνεται κάθε χρόνο από την οµοσπονδία. Μια εβδοµάδα προ 
της έναρξης του πρωταθλήµατος οι ενδιαφερόµενοι οµοσπονδιακοί σύλλογοι πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφη πρόταση – αίτηση στην Ε.Ο.Ο. για την ανάληψη του Ελληνικού πρωταθλήµατος της 
επόµενης χρονιάς. Το ίδιο όριο είναι ορισµένο για εκδηλώσεις και τα Παγκόσµια & Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήµατα. Τέτοια υιοθέτηση πρέπει έγκαιρα να ανακοινωθεί στους συλλόγους και πρέπει να 
αναφέρεται στο Ηµερολόγιο - έκθεση. 
 Η επιλογή µεταξύ των διαφόρων υποψηφιοτήτων θα γίνει µε βάση τις πληροφορίες που θα 
αποσταλούν µε τη προβλεπόµενη έκθεση του άρθρου 6, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική βοήθεια 
που θα ζητηθεί ή την αναγκαιότητα της κυκλικής διαδικασίας αυτής της ανάθεσης µεταξύ των 
Συλλόγων. 
 Η απόφαση του οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αδιαπραγµάτευτη. 
 Χρόνος διεξαγωγής του Ελληνικού Πρωταθλήµατος ορίζεται η δεύτερη εβδοµάδα του 
∆εκεµβρίου, εκτός εαν συµπέσει µε αυτό της COM ή της  Ε.Ε. οπότε αποφασίζεται η ηµεροµηνία απο 
τη Γ.Σ. της ΕΟΟ   Σε κάθε περίπτωση οι τοπικοί διαγωνισµοί πρέπει να λήγουν µία εβδοµάδα προ της 
έναρξης του Ελληνικού πρωταθλήµατος. 
 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξουν προτάσεις – αιτήσεις για ανάληψη του Ελληνικού 
πρωταθλήµατος από οµοσπονδιακούς συλλόγους µέσα στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες, το θέµα 
έρχεται στη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας, το µήνα ∆εκέµβριο. Εάν κατά τη διάρκεια της 

Κεφάλαιο 

11 



 

 27

Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει πρόταση ανάληψης του Ελληνικού πρωταθλήµατος, τότε η Γενική 
Συνέλευση αποφασίζει ένα από τα παρακάτω: 

Α) Τη µη διοργάνωση του Ελληνικού πρωταθλήµατος λόγω γενικότερης οικονοµικής κατάστασης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει πρόταση – αίτηση οµοσπονδιακού συλλόγου µέχρι την 30η 
Απριλίου ακολουθούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες από τα καταστατικά έγγραφα της 
Οµοσπονδίας. 
Β) Τη συνδιοργάνωση πρωταθλήµατος µε οµοσπονδίες χωρών µελών της COM ή της EE ή τη 
συνδιοργάνωση µεταξύ Οµοσπονδιακών Συλλόγων της ΕΟΟ 

Άρθρο 60 
 Το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα επιδώσει κατάλληλη εξουσιοδότηση σε ένα 
σύµβουλό του, ο οποίος δικαιωµατικά θα είναι µέλος της Οργανωτικής  Επιτροπής καταλαµβάνοντας 
τη θέση του Προέδρου. 
 Ο αντιπρόεδρος ορίζεται καθ’ υπόδειξιν του διοργανωτή συλλόγου. Ο διοργανωτής σύλλογος 
έχει και την ευθύνη σύστασης ολόκληρης της Οργανωτικής Επιτροπής. 
 Είναι αρµοδιότητα του προέδρου να εκπροσωπεί τα συµφέροντα της Οµοσπονδίας, να κάνει 
υποδείξεις και να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για να εξασφαλίσει τη πιστή εφαρµογή 
των περιορισµών και των συνθηκών των προβλεποµένων στην εξουσιοδότηση που θα εξασφαλίζει τη 
καλύτερη τέλεση του πρωταθλήµατος. Να φροντίζει σε συνεννόηση µε το πρόεδρο της Ένωσης των 
κριτών τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές και το διοργανωτή σύλλογο για τον ορισµό – πρόσκληση των 
κριτών. 

Άρθρο 61 
Όλα τα έξοδα σχετικά µε τη διοργάνωση και τη βράβευση του Ελληνικού πρωταθλήµατος 

είναι σε βάρος του διοργανωτή συλλόγου. Ο διοργανωτής σύλλογος θα χρησιµοποιήσει το βοήθηµα 
που αποφάσισε η Οµοσπονδία για τους παρακάτω σκοπούς: 

Α. Αεροπορικά έξοδα κριτών 
Β. Ξενοδοχειακή κάλυψη κριτών 
Γ. ∆ιατροφή κριτών 
∆. Μεταφορά κλουβιών 
Το αποφασισµένο βοήθηµα από τη  Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας κατά την επιλογή των 

Ελληνικών πρωταθληµάτων δεν µεταβάλλεται, ακόµα κι αν τα ισολογιστικά στοιχεία της έκθεσης 
δείχνουν ένα παθητικό µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο. Για το συνολικό βοήθηµα λαµβάνονται 
παραστατικά στο όνοµα της Οµοσπονδίας. 
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Άρθρο 62 
 Ο γενικός απολογισµός της έκθεσης προβλεπόµενος από το άρθρο 52 πρέπει να εγκριθεί από 
το πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής. Αντίγραφο του απολογισµού πρέπει να αποσταλεί και στο 
Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 63 
 Για συµµετοχή στα Ελληνικά πρωταθλήµατα είναι κάθε χρόνο δεκτά µε σειρά προτεραιότητας 
τα πουλιά που έχουν ήδη διαλεχθεί στα προηγούµενα τοπικά πρωταθλήµατα µε βαθµολογία 87 και 
περισσότερο ή ελλείψει αυτών, εκείνα τα οποία οι παραγωγοί εκθέτες θεωρούν καταλληλότερα. 
 Η κατοχή του τίτλου προτεραιότητας, που αναφέρθηκε πιο πάνω, πρέπει να αποδειχθεί µε 
αποστολή στο διοργανωτή σύλλογο, των δικαιολογητικών του άρθρου 46. 
 Είναι αρµοδιότητα του ∆Σ της Οµοσπονδίας και του διοργανωτή συλλόγου να δεχθεί από 
χρόνο σε χρόνο την εγγραφή άλλων πουλιών. Σε αυτή τη περίπτωση, πριν από την οριστική εγγραφή, 
τέτοια πουλιά θα υποβληθούν σε µια προκαταρκτική εξέταση ολικής κρίσης αφηµένα στη φροντίδα των 
Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών ή σε ένα Οµοσπονδιακό κριτή και πρέπει τουλάχιστον να 
χαρακτηριστούν «καλό». 

Άρθρο 64 
 Ο αριθµός των τίτλων που απονέµονται, θα ορίζεται κάθε χρόνο από τις αρµόδιες Εθνικές 
Τεχνικές Επιτροπές και θα επικυρώνεται από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 Αναγκαία προϋπόθεση είναι ότι ένα πουλί έχει πετύχει βαθµολογία τουλάχιστον 90 µονάδων 
και stam 360 µονάδων. Για τις ράτσες του τραγουδιού ισχύουν τα αντίστοιχα κριτήρια των ειδικών 
κανονισµών. 

Άρθρο 65 
 Το κριτήριο θα εκφραστεί από τους Έλληνες κριτές ορισµένους από τη προεδρία της Ένωσης 
κριτών, µε αναφοράτων αντίστοιχων οµάδων ειδικότητας. Στο τέλος των εργασιών η οµάδα κρίσης θα 
ορίσει τα πουλιά και τα stam πρωταθλητές µε βάση τις µεγαλύτερες βαθµολογίες που δόθηκαν. 
 Στα Ελληνικά πρωταθλήµατα για την απονοµή των τίτλων, αποκλείεται η ψηφοφορία σε 
ισοψηφία µεταξύ πουλιών ίδιας αξίας και εφαρµόζονται τα συστήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 
34. Για το σκοπό αυτό µε εργασία που συντονίζεται από το πρόεδρο της κρίσης, κάθε οµάδα (γκρούπ) 
κριτών, πρέπει να προχωρήσει συλλογικά, σε µία απευθείας σύγκριση µεταξύ των µοναχικών ή των stam 
πουλιών που τελείωσαν ισόβαθµα, εκφράζοντας τη µεγαλύτερη απόλυτη βαθµολογία. 
 Με σκοπό να πετύχουµε τη µεγαλύτερη οµοιοµορφία κρίσης, η οµάδα (γκρούπ) πουλιών ή 
stam διαγωνιζόµενα για ένα τίτλο πρέπει να κριθούν από ένα µόνο κριτή ή από ένα µόνο γκρούπ 
κριτών. 
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Άρθρο 66 
 ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή µη δακτυλιδωµένων στη κατηγορία Α. Τέτοια πουλιά 
αποκλείονται από την απονοµή των τίτλων πρωταθλητή Ελλάδος, τίτλος που απονέµεται σε πουλιά 
µόνο δακτυλιδωµένα. Για τα µη δακτυλιδωµένα πουλιά ο κανονισµός πρόγραµµα µπορεί να προβλέπει 
την απονοµή επιµέρους βραβείων. 

Άρθρο 67 
 Σε όλους τους εκτροφείς που έχουν χαρακτηρισθεί πρωταθλητές Ελλάδος θα απονεµηθεί ένα 
δίπλωµα µε την ένδειξη του έτους και του τίτλου που πέτυχε. Το µοντέλο αυτού του διπλώµατος δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλες βραβεύσεις. Η επίσηµη ανακήρυξη των νικητών πραγµατοποιείται 
στη κανονική συνέλευση. 

Άρθρο 68 
 Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφεροµένου οµοσπονδιακού συλλόγου µπορεί να διοργανωθούν 
εκθέσεις - σεµινάρια που δεν προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, κατόπιν 
εγκρίσεως του Οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 Αυτές οι εκδηλώσεις µπορεί να είναι και διεθνείς. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να 
προηγούνται του Πανελλήνιου πρωταθλήµατος. 
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Διευθετήσεις Ελληνικού 
Πρωταθλήματος 

Άρθρο 69 
 Με σκοπό να παροτρυνθεί το ατοµικό και συλλογικό ενδιαφέρον προβλέπετε η απονοµή 
ειδικών βραβείων σε εκθέτες εκτροφείς και σε οµοσπονδιακούς συλλόγους. 

Α) Το ειδικό βραβείο εκθέτη θα απονέµεται σε αυτόν ή αυτούς που επί µια συνεχή τριετία θα 
κατακτά ίδια συγκεκριµένη πρωτιά. Θα απονέµεται δηλαδή τριετές κύπελλο διάκρισης και 
επιτυχούς διατήρησης των µοναχικών και του stam. 
Β) Ειδικό βραβείο αντιπροσωπίας συλλόγου θα απονέµεται στον πολυνίκη σύλλογο λαµβάνοντας 
υπ’οψιν τον αριθµό διακρίσεων και µε συντελεστή 

1. 1ος σε stam = 8 βαθµοί 
2. 2ος σε stam = 4 βαθµοί 
3. 3ος σε stam = 2 βαθµοί 
4. 1ος σε µοναχικά = 4 βαθµοί 
5. 2ος σε µοναχικά = 2 βαθµοί 
6. 3ος σε µοναχικά = 1 βαθµοί 
7. Καλύτερο πουλί της έκθεσης  Champion = 10 βαθµοί 

Άρθρο 70 
 Ο διοργανωτής σύλλογος υποχρεούται: 

Α) Να φιλοξενεί ενα συνοδό πουλιών κάθε συλλόγου, παρέχοντας διαµονή και φαγητό ανα 100 
εγκλωβισµένα πουλιά του ίδιου συλλόγου. Οι συνοδοί για όλες τις ηµέρες φιλοξενίας είναι 
υποχρεωµένοι να τίθενται στη διάθεση της οργανωτικής επιτροπής της έκθεσης εκτελώντας τις 
εργασίες που θα τους ανατίθενται.  
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Είναι στη κρίση του διοργανωτή συλλόγου να παρέχει αποχαιρετιστήριο γεύµα το Σάββατο σε 
εκπροσώπους Συλλόγων, χορηγούς, κριτές, µέλη του ∆Σ της Ε.Ο.Ο. και στο Πρόεδρο της COM 
Hellas. 

Άρθρο 71 
 Ο διοργανωτής σύλλογος φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη του χώρου της έκθεσης. 
Αναλαµβάνει επίσης τα έξοδα παραλαβής των εκθεσιακών κλουβιών ιδιοκτησίας Ε.Ο.Ο. από το 
προηγούµενο διοργανωτή και υπογράφει πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 72 
 Η έκθεση εγκαινιάζεται σε προκαθορισµένη ηµέρα και λειτουργεί µε συγκεκριµένο ωράριο. 
Εντός του χώρου της έκθεσης θα υπάρχει. 

Α) Αναρτηµένη η ονοµασία της πρωτοβάθµιας αρχής (Ε.Ο.Ο.) µε ολοκληρωµένη την ονοµασία 
και όχι µε τα αρχικά καθώς επίσης και του διοργανωτή συλλόγου. 
Β) Σηµαίες – λάβαρα των Συλλόγων που συµµετέχουν. 
Γ) Σηµαίες των κρατών των κριτών. 
∆) Λεπτοµερής πίνακας ονοµάτων της Οργανωτικής Επιτροπής. 

Άρθρο 73 
  Ο διοργανωτής σύλλογος υποχρεούται να αποστείλει σχετική προκήρυξη στη Γραµµατεία της 
Ε.Ο.Ο. µε κοινοποίηση σε όλους του οµοσπονδιακούς συλλόγους, το αργότερο µέχρι την 31η 
Οκτωβρίου. 
 Η πρότυπη προκήρυξη της Ε.Ο.Ο. θα πρέπει να συνοδεύεται µε ανάλογη πρότυπη δήλωση 
συµµετοχής ανα εκθέτη η οποία θα αναφέρει το πλήθος (5 µοναχικά και απεριόριστα stam, ανα κλάση), 
τη κατηγορία και τη κλάση αυτών. 
 Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο µέχρι τη 30η Νοεµβρίου µε 
ευθύνη των Συλλόγων στο διοργανωτή σύλλογο µε ταυτόχρονη οικονοµική τακτοποίηση σε 
λογαριασµό που ο διοργανωτής σύλλογος θα δηλώσει κατά τη προκήρυξη. Μετά τη δήλωση αυτή δεν 
θα επιτρέπεται ουδεµία αλλαγή κλάσης, µετατροπή από µοναχικά σε stam και αντίστροφα, αλλά θα 
επιτρέπεται αλλαγή δακτυλιδιών. 

Άρθρο 74 
 Ο διοργανωτής σύλλογος µε τη προκήρυξη του διαγωνισµού υποχρεούται να ορίζει 
συγκεκριµένα άτοµα υπεύθυνα για τη παραλαβή των συνοδών των πουλιών, των κριτών, από σταθµούς, 
λιµάνια, αεροδρόµια, καθώς επίσης και τους υπεύθυνους εγκλωβισµού ανα κατηγορία πουλιών. 
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 Για να λειτουργήσει η ως άνω υποχρέωση του διοργανωτή συλλόγου, θα πρέπει οι 
συµµετέχοντες οµοσπονδιακοί σύλλογοι να ενηµερώσουν τη Γραµµατεία του διοργανωτή συλλόγου µε 
τα σχετικά στοιχεία άφιξης των εκπροσώπων του. 

Άρθρο 75 
 Κατά τη παράδοση-εγκλωβισµό των πουλιών οι συνοδοί των Οµοσπονδιακών Συλλόγων θα 
πρέπει να παραδίδουν αντίγραφα της από 30ης Νοεµβρίου δήλωσης συµµετοχής κάθε εκθέτη µε τα 
τελικά νούµερα δακτυλιδιών. Η συνολική κατάσταση θα υπογράφετε από τον υπεύθυνο εγκλωβισµού και 
ο συνοδός θα παραλαµβάνει ένα αντίγραφο µε το οποίο και θα µπορεί στο τέλος της έκθεσης να 
απεγκλωβίσει και να παραλάβει τα πουλιά. 

Άρθρο 76 
  Ο διοργανωτής σύλλογος υποχρεούται να ορίζει ένα ταϊστή – φροντιστή ανα 150 πουλιά. 
Μπορεί να ζητήσει από τους συνοδούς των πουλιών τη βοήθειά τους στο τοµέα αυτό αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου χρειαστεί. 

Ο διοργανωτής σύλλογος επίσης υποχρεούται να φροντίσει για την απαραίτητη ποικιλία και 
ποιότητα τροφών ανα ράτσα ή κατηγορία. Κατά τη δήλωση συµµετοχής των πουλιών οι εκτροφείς είναι 
υποχρεωµένοι να δηλώνουν το είδος τροφής των πουλιών, όταν αυτά ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. 

Άρθρο 77 
 Η διάρκεια του Πανελληνίου πρωταθλήµατος είναι εως 8 ηµέρες. Η διάρκεια της κρίσης είναι 1 
εως 3 ηµέρες. 
  

Άρθρο 78 
 Οι κρίσεις διέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς της COM και τελούνται, τηρώντας τους 
πίνακες που αναφέρονται κατά γράµµα σε όλες τις κλάσεις ανα κατηγορία, µε την υποχρέωση να 
παρέχετε αυτή η ενηµέρωση προς το διοργανωτή σύλλογο, από τον υπεύθυνο όργανο της Ε.Ο.Ο., την 
Εθνική Τεχνική Επιτροπή, εφόσον έχει αλλάξει προστεθεί ή αφαιρεθεί κάποια κατηγορία και ως προς 
την ύπαρξη της ή µη, αλλά και ως στοιχείο αναφοράς της. 

Άρθρο 79 
 Με τη προκήρυξη της έκθεσης συστήνεται επιτροπή ενστάσεων. Απαρτίζεται από το Πρόεδρο 
και Αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και από ένα µέλος ανα κατηγορία πουλιών. 
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Άρθρο 80 
 Όλα τα πουλιά που κρίθηκαν και βαθµολογήθηκαν, πρέπει κατά το χρονικό διάστηµα της 
λειτουργίας της έκθεσης για το κοινό, να εκτίθενται χωρίς διακρίσεις και περιορισµούς, τηρουµένων 
όµως των διαφορετικών δεδοµένων που διέπουν τη σωστή παρουσίαση αυτών ανα κατηγορία. 
 Τα πουλιά φωνής θα εκτίθενται σε δωµάτια εµφανή µε εύκολη πρόσβαση στο κοινό, αλλά µε 
συγκεκριµένο ωράριο φωτισµού και σκοτινιάσµατος προσαρµοσµένο στα δεδοµένα για τη διατήρηση 
των σωστών φωνητικών τους αξιών. 
 Μετά το τέλος της κρίσης  µπορεί να προβλέπεται από το διοργανωτή σύλλογο, συγκεκριµένη 
ηµέρα ακρόασης πουλιών φωνής, ανακοινώνοντάς το στο πίνακα ανακοινώσεων της έκθεσης. Οι 
ακροάσεις αυτές θα διενεργούνται µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του εκθέτη συνοδού. 
 Τα υπόλοιπα πουλιά θα εκτίθενται στη κεντρική αίθουσα της έκθεσης. Ο διοργανωτής 
σύλλογος ανακοινώνει το χώρο που θα γίνει η τελετή απονοµής των βραβείων. 
 Όλοι οι χώροι της έκθεσης πρέπει να φυλάσσονται καθηµερινά και ανελλειπώς. 

Άρθρο 81 
 Η διακοπή ή αναβολή µιας εκδήλωσης επιτρεποµένης από την Οµοσπονδία, πρέπει να γίνει 
αποδεκτή από το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη σύµφωνη γνώµη του προέδρου της 
Ένωσης κριτών. 
 Η επερχόµενη µεταβολή στο Ετήσιο Ηµερολόγιο έκθεση πρέπει να ανακοινωθεί στην 
Οµοσπονδία και τους συλλόγους και η Οµοσπονδία να το ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της. 

Άρθρο 82 
 Στο γραφείο διεύθυνσης έκθεσης κάθε εκδήλωσης πρέπει να υπάρχει στη διάθεση του κοινού 
ένα αντίγραφο του παρόντος κανονισµού, πρόγραµµα της εκδήλωσης και του καταλόγου των 
εκτροφέων, που δηµοσιεύεται από την Οµοσπονδία. 

Άρθρο 83 
 Οι Οµοσπονδιακοί σύλλογοι µπορούν να οργανώσουν τοπικές εκθέσεις όχι επίσηµες µε σκοπό 
τη διάδοσή τους. Σε αυτές τις εκδηλώσεις οι Οµοσπονδιακοί κριτές ή άλλοι έµπειροι καλεσµένοι 
εκτροφείς που εκφράζουν µια κρίση ενεργούν µε καθαρά προσωπικά κριτήρια και όχι µε τα επίσηµα. 
Απαγορεύεται να εφαρµοσθούν τα Οµοσπονδιακά στάνταρς µε τις σχετικές βαθµολογίες και δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν Οµοσπονδιακά έντυπα. 
 Η εκφρασµένη κρίση θα περιοριστεί σε µια αξιολόγηση γενικής αξίας, εκφρασµένη µε τα 
επίθετα : άριστο, καλό, επαρκές, ανεπαρκές, και ενδεχοµένως συνοδευόµενη από µια σηµείωση των 
προεξεχουσών προτερηµάτων ή µειονεκτηµάτων του εκτειθέµενου πουλιού. Αυτές οι εκθέσεις τοπικού 
χαρακτήρα δεν πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα µε άλλες επίσηµες εκθέσεις. 
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Παγκόσμια - Πανευρωπαϊκά 
Συνδιοργανώσεις 

Άρθρο 84 
 Στο Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι εκτροφείς 
που είναι δεκτοί και έχουν συµµετάσχει στο Ελληνικό πρωτάθληµα. Οι εκτροφείς αυτοί µπορούν να 
ωφεληθούν από τη προσφορά του εξουσιοδοτηµένου-συνοδού από την οµοσπονδία για τη συµµετοχή 
στο πρωτάθληµα. 
 Ο εξουσιοδοτηµένος-συνοδός της Οµοσπονδίας θα φροντίσει να φτάσουν τα πουλιά που θα 
του δοθούν στη πόλη που θα γίνει η εκδήλωση. Αυτός θα φροντίσει όλες τις ανάλογες εργασίες 
(εγκλωβισµό, βοήθεια, µεταφορά κλπ). 
 Τα εξουσιοδοτηµένα γι’αυτό το σκοπό πρόσωπα συντηρούνται από την οµοσπονδία, που θα 
τους επιτρέπει να ταξιδέψουν µε το πιο γρήγορο µέσον και θα λάβουν µια ηµερήσια αποζηµίωση από 
το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 Υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους εκτροφείς να συµµετάσχουν αυτόνοµα και µε έξοδά τους 
στα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Βασικές προϋποθέσεις, να παραδώσουν κατάσταση 
δήλωσης συµµετοχής στην οµοσπονδία, να τακτοποιήσουν οικονοµικά τη συµµετοχή τους κατά τη 
δήλωση συµµετοχής, και να παραδώσουν στο χώρο της έκθεσης στα εξουσιοδοτηµένα άτοµα από την 
οµοσπονδία, τα πουλιά και την ιατρική βεβαίωση υγείας τους. 

Άρθρο 85 
 Τα Παγκόσµια πρωταθλήµατα πειθαρχούνται από τους κανονισµούς που έχουν ορισθεί από 
την COM. Τα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα πειθαρχούνται από τους κανονισµούς που έχουν ορισθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΕ. 

Κεφάλαιο 

13 
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Άρθρο 86 
 Στους εκτροφείς που έχουν συµµετάσχει στα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα υπό 
την αιγίδα της Ε.Ο.Ο. και έχουν διακριθεί, η οµοσπονδία θα επιδώσει ειδικά βραβεία. 

Άρθρο 87 
 Η συµµετοχή των Ελλήνων εκτροφέων της Ε.Ο.Ο. στα Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα, προϋποθέτουν συµµετοχή όχι µικρότερη των 96 πουλιών. Σε περίπτωση που ο αριθµός 
συµµετοχής των πουλιών στο Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό είναι µικρότερος των 120 η Οµοσπονδία 
συµπληρώνει πουλιά µέχρι αυτόν τον αριθµό, µε πουλιά (µέχρι 3 το ανώτερο) πρωτοσυµµετεχόντων 
εκτροφέων που διακρίθηκαν στο Ελληνικό πρωτάθληµα. Οι εκτροφείς αυτοί µπορούν να ανήκουν σε 
οποιονδήποτε Οµοσπονδιακό σύλλογο και επιλέγονται µε πρόταση του συλλόγου τους. Τα έξοδα 
δήλωσης αυτών των πουλιών, βαρύνουν την Οµοσπονδία. 
 Για παράδειγµα εαν δηλωθούν 88 πουλιά δεν γίνεται αποστολή µε έξοδα της ΕΟΟ. Εαν 
δηλωθούν 100 πουλιά τότε 20 ακόµη πουλιά (120-100) πρωτοσυµµετεχόντων εκτροφέων συλλόγων της 
Ε.Ο.Ο. που διακρίθηκαν στο Ελληνικό πρωτάθληµα, θα δηλωθούν µε έξοδα της Οµοσπονδίας και η 
αποστολή θα γίνει µε 120 πουλιά. Σε περίπτωση που δηλωθούν περισσότερα απο 120 τότε 
αποστέλλονται όσα δηλωθούν. 

Άρθρο 88 
 Κατόπιν απόφασης της Γενικής συνέλευσης µπορεί να γίνει συνδιοργάνωση µε οµοσπονδίες 
µελών χωρών της COM  ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ. Σε αυτή τη περίπτωση εξουσιοδοτείται το 
Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και επαφές για τη 
συνδιοργάνωση. 

Επίσης κατόπιν απόφασης της Γενικής συνέλευσης µπορεί να γίνει συνδιοργάνωση µεταξύ 
Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. Σε αυτή τη περίπτωση οι συνδιοργανωτές Σύλλογοι θεωρούνται σαν µια 
οντότητα και ιχύουν τα άρθρα του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 89 
 Ενδεχόµενες αλλαγές στο παρόντα κανονισµό µπορούν να προτείνονται από το 
Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από το 25% των Συλλόγων. Τέτοιες αλλαγές πρέπει να 
εγκρίνονται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας. 
 ∆εν απαιτείται έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις αλλαγές που επιφέρει το 
Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να εναρµονίσει το παρόντα κανονισµό στις αποφάσεις της 
COM και για αλλαγές σχετικές µε θέµατα αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα. 
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Άρθρο 90 
Ο συγκεκριµένος κανονισµός αποτελείται από 39 σελίδες (εξώφυλλο, περιεχόµενο, άρθρα, 

υπογραφές) και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ στις 13 ∆εκεµβρίου 2014. 
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