
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωµατείου 

‹‹Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών Αχαΐας›› 

Άρθρο 1ο 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ: 

 α.- Ιδρύεται σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία 
‹‹Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών Αχαΐας›› µε έδρα την Πάτρα, οδός Τεπελενίου 20, 
Κρύα Ιτεών. 

 Καθορίζοντας τον όρο ‹‹οικόσιτα πτηνά››, εννοούµε όλες τις ποικιλίες 
και τα είδη πτηνών συντροφιάς, ανά κατηγορία, που αναγνωρίζονται και 
αναφέρονται ετησίως στους καταλόγους της Παγκόσµιας Ορνιθολογικής 
Οµοσπονδίας (COM) και ορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική 
Νοµοθεσία. 

 β.- Σκοπός του Σωµατείου είναι: 

  1. Η συστηµατική και οργανωµένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος 
της εκτροφής οικόσιτων πτηνών σε όλο το Νοµό Αχαΐας, αλλά και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το σωµατείο 
µπορεί να ιδρύει γραφεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια. 

  2. Η σωστή και υπεύθυνη ενηµέρωση των µελών του 
Σωµατείου, αλλά και όσων ατόµων, εκτός Σωµατείου, εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον, για θέµατα διαχείρισης, διατροφής, φύλαξης, αναπαραγωγής, 
πρόληψης και αντιµετώπισης ασθενειών, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες κάθε 
ποικιλίας. 

  3. Η διοργάνωση διαγωνισµών βράβευσης µε αναγνωρισµένους 
κριτές και συγχρόνως έκθεσης οικόσιτων πτηνών, µεταξύ των µελών του 
Σωµατείου, αλλά και λοιπών εκτροφέων από όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, µε ειδικότερο στόχο την ενθάρρυνση της διαχείρισης πτηνών και 
την ευγενή άµιλλα µεταξύ τους. 

  4. Η πραγµατοποίηση διαλέξεων από ειδικούς επιστήµονες και 
εκτροφείς όπως κτηνιάτρους, ορνιθολόγους, πτηνοτρόφους, ζωοτέχνες, κλπ, 
µε σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στα θέµατα που αφορούν 
το Σωµατείο. 

  5. Η συνεργασία ,µε Σωµατεία, Ενώσεις, Οµοσπονδίες του 
εσωτερικού και εξωτερικού, µε σκοπό τη διοργάνωση σεµιναρίων, Εκθέσεων 
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και διαφόρων λοιπών εκδηλώσεων, που σκοπό θα έχουν τη διεύρυνση της 
γνώσης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

  6. Η έκδοση περιοδικού του Σωµατείου και η δηµιουργία 
δανειστικής βιβλιοθήκης, µε αντικείµενο κάθε είδους βιβλιογραφία σχετική µε 
την Ορνιθολογία. 

  7. Η διοργάνωση εκδροµών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για 
επισκέψεις σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς και παγκόσµιες 
Εκθέσεις. 

  8. Η δηµιουργία µεταξύ των µελών του Σωµατείου, πνεύµατος 
κοινωνικής υπευθυνότητας και συνεργασίας για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού στην ανάγκη διάσωσης και διατήρησης της Ορνιθοπανίδας στη χώρα 
µας. 

 γ.- Το Σωµατείο έχει Οικονοµική και Διοικητική αυτοτέλεια και η 
λειτουργία του διέπεται, µόνον από τις διατάξεις του παρόντος και από την 
σχετική µε τα Σωµατεία υπάρχουσα νοµοθεσία. 

 Επέµβαση άλλου Σωµατείου ανεξάρτητα του βαθµού, που επηρεάζει 
την αυτονοµία του αυτή, χωρίς διάταξη νόµου που του παρέχει τέτοιο 
δικαίωµα, δεν γίνεται αποδεκτή, και υποχρεωτικά θα απορρίπτεται από την 
Διοίκησή του. 

 δ.- Το Σωµατείο έχει υποχρεωτικά και περιοριστικά τους παραπάνω 
σκοπούς και απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση από αυτούς, χωρίς 
τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΜΕΛΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 

Τακτικά, Δόκιµα, Αρωγά και Επίτιµα. 

 Ο αριθµός των Τακτικών, Δόκιµων, Αρωγών και Επίτιµων µελών 
δύναται να είναι απεριόριστος. 

 α. Τα Τακτικά µέλη συµµετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις µε 
δικαίωµα λόγου και ψήφου. Έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται 
στα Διοικητικά Όργανα του Σωµατείου (Διοικητικό Συµβούλιο – Δ.Σ και 
Εξελεγκτική Επιτροπή – Ε.Ε), καθώς και στα Τεχνικά Όργανα του (Οµάδες 
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Εργασίας, κλπ), εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις 
προς το Σωµατείο. 

 Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού, όλα τα Ιδρυτικά 
µέλη εντάσσονται αµέσως στα Τακτικά. 

 β. Δόκιµο µέλος του Σωµατείου µπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε µε 
αίτησή του προς το Δ.Σ συνοδευόµενη από πρόταση δύο (2) Τακτικών µελών. 
Το Δ.Σ έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ηµερών 
από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση για την απόρριψή 
της. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει 
δοθεί. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να 
ασκήσει αγωγή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο. 

 Τα Δόκιµα µέλη συµµετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις µε 
δικαίωµα λόγου. Δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 
Διοικητικά Όργανα του Σωµατείου (Διοικητικό Συµβούλιο – Δ.Σ και Εξελεγκτική 
Επιτροπή – Ε.Ε), αλλά έχουν το δικαίωµα συµµετοχής τους στα Τεχνικά 
Όργανα του (Οµάδες Εργασίας, κλπ), εφόσον έχουν εκπληρώσει τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο. 

 Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία εγγραφής τους, 
τα Δόκιµα µέλη εντάσσονται στα Τακτικά, µετά από εισήγηση του Δ.Σ και την 
έγκριση της πρώτης καθορισµένης Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. Κάθε ανήλικο 
µέλος παραµένει δόκιµο έως την ενηλικίωσή του. 

 δ. Αρωγά µέλη ονοµάζονται τα άτοµα: 

  1. Που δεν εκτρέφουν ή διατηρούν καναρίνια ή οικόσιτα πουλιά, 
αλλά συνδράµουν µε θετικό και αποτελεσµατικό τρόπο στις εκδηλώσεις και τις 
δραστηριότητες του Σωµατείου. 

  2. Που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο χώρο των 
καναρινιών και οικόσιτων πουλιών (έµποροι , pet shop, κλπ) , 
συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού που εργάζονται σε αυτά τα 
άτοµα. 

 Τα Αρωγά µέλη συµµετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν 
δικαίωµα λόγου και ψήφου, µπορούν να εκλέγουν, αλλά δεν έχουν δικαίωµα 
να εκλέγονται στα Διοικητικά Όργανα του Σωµατείου (Διοικητικό Συµβούλιο – 
Δ.Σ και Εξελεγκτική Επιτροπή – Ε.Ε). Επίσης, έχουν το δικαίωµα συµµετοχής 
τους στα Τεχνικά Όργανα του (Οµάδες Εργασίας, κλπ), εφόσον έχον 
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο. 

 Τα Αρωγά µέλη εγγράφονται µε εισήγηση του Δ.Δ, η οποία εγκρίνεται ή 
όχι από την πρώτη καθορισµένη Γ.Σ (Τακτική ή Έκτακτη). 
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 ε. Επίτιµα ονοµάζονται τα µέλη που έχουν προσφέρει εξέχουσες 
υπηρεσίες στο Σωµατείο και στην επίτευξη των στόχων του γενικότερα. 
Επίσης, Επίτιµα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν άτοµα που έχουν 
προσφέρει αναγνωρισµένο έργο στο χώρο της Ορνιθολογίας. 

 Τα Επίτιµα µέλη συµµετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις και 
έχουν δικαίωµα λόγου. Δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 
Διοικητικά  Όργανα του Σωµατείου (Διοικητικό Συµβούλιο – Δ.Σ και 
Εξελεγκτική Επιτροπή – Ε.Ε), αλλά έχουν το δικαίωµα συµµετοχής τους στα 
Τεχνικά Όργανα του (Οµάδες Εργασίας, κλπ). 

 Τα Επίτιµα µέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής. 

 Τα Επίτιµα µέλη εγγράφονται µε εισήγηση του Δ.Σ, η οποία εγκρίνεται ή 
όχι στην πρώτη καθορισµένη Τακτική Γ.Σ. 

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 στ. Όλα τα ανωτέρω µέλη, εκτός των Επίτιµων, υποχρεούνται στην 
καταβολή τριάντα (30) ευρώ ετησίως σαν συνδροµή προς το Σωµατείο. Το 
ποσό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση της Γ.Σ του Σωµατείου και 
καταβάλλεται το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Η συνδροµή των µελών, που 
εγγράφονται κατά την διάρκεια του έτους, εισπράττεται αναλογικά γα τους 
µήνες που υπολείπονται µέχρι τη λήξη του τρέχοντος λογιστικού έτους. 
Λογιστικό έτος θεωρείται η χρονική περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως και 31η 
Δεκεµβρίου κάθε έτους. 

 ζ. Κάθε µέλος του Σωµατείου έχει το δικαίωµα, µετά από έγγραφη 
δήλωσή του προς το Δ.Σ να αποχωρήσει οποτεδήποτε θελήσει από το 
Σωµατείο. 

 Μέλος του Σωµατείου, το οποίο βλάπτει τους σκοπούς του Σωµατείου, 
δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ και 
του Δ.Σ, διαγράφεται από το Σωµατείο, µε απόφαση της Γ.Σ και κατόπιν 
πρότασης του Δ.Σ. Αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στέλνεται µε 
επιστολή στο διαγραφόµενο µέλος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την λήψη 
της σχετικής απόφασης. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 Διαγράφεται επίσης από το Σωµατείο µε απόφαση του Δ.Σ, όποιο 
µέλος καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδροµής πλέον των τριών (3) 
µηνών από την έναρξη του λογιστικού έτους. 
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 η. Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής µέλους η Γ.Σ, απαιτείται η 
παρουσία των 4 / 5 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και για την 
απόφαση η πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων µελών της. 

 θ. Για τη διαγραφή µέλους η ψηφοφορία στη Γ.Σ θα είναι υποχρεωτικά 
µυστική. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 ι. Απαγορεύεται Τακτικό µέλος του Σωµατείου που κατέχει θέση στο Δ.Σ 
του Σωµατείου να κατέχει θέση Δ.Δ άλλου Σωµατείου, που σαν αντικείµενο 
έχει τα οικόσιτα πτηνά. 

 ια. Όλα ρα µέλη του Σωµατείου, υποχρεούνται να µετέχουν στις Γ.Σ και 
να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 ιβ. Δικαίωµα ψήφου έχουν τα Τακτικά και τα Αρωγά µέλη που έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Οι πόροι του Σωµατείου είναι: 

 α. Οι συνδροµές των µελών, τυχόν έκτακτες εισφορές, που θα 
αποφασίζει η Γ.Σ, δωρεές, ενισχύσεις του κράτους, των Δήµων και άλλων 
Νοµικών Προσώπων και γενικά τρίτων, έσοδα από εκθέσεις ή άλλες 
εκδηλώσεις, και γενικότερα ό,τι περιέρχεται νόµιµα στο ταµείο του Σωµατείου. 
Οι χορηγίες ή διαφηµίσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνάπτονται µε 
την τήρηση των κανόνων του παρόντος καταστατικού και του νόµου. 

 β. Δωρεές ή διαθήκες, που υποχρεώνουν το Σωµατείο σε ενέργειες, 
που αντιβαίνουν στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές. 

 γ. Η ακίνητη και η κινητή περιουσία του Σωµατείου αποκτάται, 
µεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασµό του µόνο µε απόφαση της Γ.Σ. 

 δ. Τα κεφάλαια του Σωµατείου διατίθενται µόνο µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση του Δ.Σ, που καταχωρείται στα πρακτικά του, και µόνο για τους 
σκοπούς του, όπως αυτοί έχουν περιγραφεί στο άρθρο 1 του παρόντος 
Καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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Η διαχειριστική περίοδος του Σωµατείου συµπίπτει προς το 
ηµερολογιακό έτος. Για κάθε οικονοµική χρήση καταρτίζεται από το Δ.Σ. 
προϋπολογισµός κατά κεφάλαια και άρθρα ο οποίος υποβάλλεται προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται 
επίσης προς έγκριση υπό του Δ.Σ. ο απολογισµός της διαχείρισης του 
παρελθόντος έτους. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 α. Το Σωµατείο διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ), που 
εκλέγεται µε διετή θητεία από την Γ.Σ µε µυστική ψηφοφορία και αποτελείται 
από πέντε (5) µέλη, δηλαδή τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, 
Ταµία, και Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα. 

 β. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο από την εκλογή του, 
συνέρχεται το εκλεγµένο Δ.Σ µε ευθύνη και φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος 
συµβούλου και συγκροτείται σε Σώµα για την εκλογή Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα, του Ταµία και του Μέλους. 

 γ. Η ψηφοφορία για την συγκρότηση Δ.Σ σε Σώµα δύναται να είναι 
µυστική. Η εκλογή γίνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για 
να υπάρχει απαρτία, κατά την συγκρότηση του Δ.Σ σε Σώµα πρέπει να είναι 
παρόντα και τα πέντε (5) µέλη του Δ.Σ. Στις λοιπές περιπτώσεις το Δ.Σ 
βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόµιµα, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 
τρία (3) µέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 δ. Το Δ.Σ συνεδριάζει µετά από Πρόσκληση ή ειδοποίηση από τον 
Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραµµατέα. Η πρόσκληση ή ειδοποίηση περιλαµβάνει 
τα θέµατα της Ηµερήσιας Διάταξης και κοινοποιείται στα µέλη τουλάχιστον 
πέντε (5) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έκτακτα συνεδριάζει το 
Δ.Σ, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον 
µέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα θέµατα που θα συζητηθούν. 

 ε. Το Δ.Σ είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά 
την Διοίκηση του Σωµατείου και την διαχείριση της περιουσίας του πλην της 
ακινήτου, για την οποία αρµόδια είναι η Γ.Σ και για τις υποθέσεις εκείνων που 
υπάγονται στην αρµοδιότητα της Γ.Σ. 

 στ. Το Δ.Σ θα συνεδριάζει τουλάχιστον ανά δίµηνο. 

 ζ. Μέλος του Δ.Σ που παραιτήθηκε ή απουσιάζει αδικαιολογήτως επί 
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ, αντικαθίστανται µε απόφαση του Δ.Σ 
από το κατά σειρά επιλαχόντα µέλος. Τέτοια αντικατάσταση µπορεί να γίνει για 
δύο (2) το πολύ µέλη. 
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 η. Το Δ.Σ, σε περίπτωση παραβάσεων αρχών του καταστατικού ή 
αποφάσεων της Γ.Σ, έχει πειθαρχική δικαιοδοσία και µπορεί να επιβάλλει τις 
παρακάτω ποινές: 

  1.- της έγγραφης παρατήρησης. 

  2.- της αυστηρής έγγραφης επίπληξης. 

  3.- της απαγόρευσης εισόδου στους χώρους των Εκθέσεων και 
των λοιπών εκδηλώσεων του Σωµατείου για το τρέχον έτος. 

  4.- της οριστικής διαγραφής. 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις (3) και (4) του Δ.Σ πρέπει να εγκριθούν στην 
πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος 
Καταστατικού. Κανένα από τα παραπάνω µέλη του Σωµατείου δεν τιµωρείται 
δίχως προηγουµένως να απολογηθεί µετά από κλήση του και µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 α. Ανατίθεται σε Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) ο έλεγχος και η εποπτεία 
της οικονοµικής διαχείρισης του Δ.Σ σε τακτική τριµελή επιτροπή από µέλη 
του Σωµατείου. Η Ε.Ε εκλέγεται κατά την ίδια ηµέρα µε τις ίδιες διατυπώσεις 
που εκλέγονται τα µέλη του Δ.Σ συµπεριλαµβανοµένου και δύο (2) 
επιλαχόντων µελών. Η Ε.Ε, κατά τη πρώτη, µετά την εκλογή της, 
συνεδρίασης, εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες 
της, τηρεί δε και δικό της βιβλίο πρακτικών. 

 β. Η Ε.Ε δικαιούται να έχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ και τον 
ταµία και να επιβλέπει αν αυτές είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των νόµων, 
του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγχει κάθε 
εξάµηνο τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Σωµατείου και συντάσσει 
κάθε χρόνο έκθεση σχετικά µε την διαχείριση του Δ.Σ, την οποία και 
υποβάλλει προς την Γ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο δικαστικά και εξώδικα 
ενώπιον κάθε Δηµόσιας, Δηµοτικής, Κοινοτικής, Αστυνοµικής, Οικονοµικής ή 
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οιασδήποτε άλλης Αρχής, Ένωσης ή Οµοσπονδίας, Οργανισµού πάσης 
φύσεως, Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών 
βεβαίως προσώπων, όλων των παραπάνω ενδεικτικά και µόνον 
αναφεροµένων, υποχρεούται όµως να γνωστοποιεί στην πρώτη χρονικά 
πλησιέστερη συνεδρίαση του Δ.Σ τις εκάστοτε ενέργειές του. 

 Συγκαλεί, µετά από απόφαση του Δ.Σ, τις Τακτικές και Έκτακτες Γ.Σ. 
Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

 Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

 Υπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα όλα τα έγγραφα του Σωµατείου και 
φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωµατείου. Τον Πρόεδρο 
απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας του ο Γενικός Γραµµατέας του Δ.Σ. 

 β. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αναλαµβάνει καθήκοντα σε 
περίπτωση απουσίας ή φόρτου εργασίας του Προέδρου. 

 γ. Ο Γενικός Γραµµατέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του 
Σωµατίου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και τα πρακτικά 
των Γ.Σ, υπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο, τηρεί το 
Μητρώο µελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωµατείου. 

Το Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο, αντικαθιστά ο Αναπληρωτής 
Γενικός Γραµµατέας. 

 δ. Ο Ταµίας κρατά τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων και Περιουσιακών 
Στοιχείων, τις διπλότυπες αποδείξεις, µε τις οποίες εισπράττει τις συνδροµές, 
και τα διάφορα έσοδα του Σωµατείου. Ενεργεί όλες τις πληρωµές, και 
υπογράφει τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων. Ο Ταµίας υπογράφει τις 
εντολές πληρωµών µε τον Πρόεδρο. Στις εντολές πληρωµής πρέπει να 
αναγράφεται πάντοτε και ο αριθµός της απόφασης του Δ.Σ που ενέκρινε την 
δαπάνη. Ο Ταµίας συντάσσει καταστάσεις ταµιακής κίνησης και υποβάλλει στο 
Δ.Σ στο τέλος κάθε εξαµήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα 
έσοδα και τα έξοδα µε τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδείξεις. Στην Τακτική 
Γ.Σ του Ιανουαρίου καταθέτει τον ισολογισµό του προηγούµενου έτους και τον 
προϋπολογισµό του τρέχοντος. Ο Ταµίας συντάσσει µεριµνά για την κανονική 
είσπραξη των συνδροµών, και ενηµερώνει το Δ.Σ για τυχόν καθυστερήσεις. 

 ε. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνει τον Γενικό 
Γραµµατέα, όποτε αυτός κωλύεται, και αναλαµβάνει κατόπιν εντολής του Δ.Σ 
τις επαφές µε χορηγούς, συντονίζει µε εκπροσώπους άλλων Σωµατείων τυχόν 
κοινές εκδηλώσεις, συνοµιλεί και διαπραγµατεύεται µε Σωµατεία, Ενώσεις, 
Οµοσπονδίες και γενικότερα µε οποιονδήποτε Οργανισµό ή φυσικό πρόσωπο 
για την επιτυχία των σκοπών του Σωµατείου. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. 

 α.- Αποφασίζει για κάθε θέµα του Σωµατείου και έχει αποκλειστική 
αρµοδιότητα για τα εξής θέµατα: 

  1. Έγκριση προϋπολογισµού και απολογισµού, 

  2. Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη, 

  3. Εκλογή Δ.Σ και Ε.Ε, 

  4. Τον καθορισµό της ετήσιας συνδροµής των µελών, 

  5. Την ανακήρυξη των επίτιµων µελών, 

  6. Την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του  Σωµατείου, 

  7. Την τροποποίηση του Καταστατικού, 

  8. Την διαγραφή µελών, εκτός των µη οικονοµικά εντάξει µελών 
που είναι αρµοδιότητα του Δ.Σ, και 

  9. Την διάλυση του Σωµατείου. 

 Η Γ.Σ συνέρχεται τακτικά µία φορά το χρόνο µέσα στον Ιανουάριο και 
έκτακτα όταν το αποφασίσει το Δ.Σ ή το ζητήσει το 1/3 πλέον του ενός των 
µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, µε αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα 
θέµατα που θα συζητηθούν. Η Γ.Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ µε 
έγγραφη πρόσκληση ή προφορική ειδοποίηση των µελών. 

 β. Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων 
της ηµερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται το 1/2 πλέον του ενός συν µελών, 
τα οποία έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 γ. Ένα δεν υπάρχει απαρτία, καλείται εκ νέου αυτή µέσα σε δέκα πέντε 
(15) ηµέρες το πολύ από την ηµεροµηνία της µαταιωθείσας Συνέλευσης στον 
ίδιο τόπο και ώρα. Σε αυτήν, υπάρχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν 
παρίστανται το 1/3 πλέον του ενός µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 δ. Η πρόσκληση ή ειδοποίηση προς τα µέλη για την πραγµατοποίηση 
της Γ.Σ περιλαµβάνει το χώρο, την ώρα, την ηµέρα, το µήνα και βεβαίως τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται δέκα (10) και τέσσερις (4) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της σύγκλησης 
για την Τακτική και την Έκτακτη Γ.Σ αντίστοιχα. 
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 ε. Οι αποφάσεις των Γ.Σ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία, πλην 
των περιπτώσεων Τροποποίησης του Καταστατικού, της Διάλυσης του 
Σωµατείου και της διαγραφής µελών. Απόφαση επί θέµατος, που δεν υπάρχει 
στην πρόσκληση ή στην ειδοποίηση, θεωρείται άκυρη. 

 στ. Η Γ.Σ του Σωµατείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του, που εκλέγει 
ανά διετία εντός του µηνός Ιανουαρίου, το Δ.Σ, από αποτελείται από πέντε (5) 
τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη και την Ε.Ε που αποτελείται από 
τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. 

 ζ. Της Γ.Σ προεδρεύει σαν πρόεδρος µέλος του Σωµατείου που 
εκλέγεται µε ψηφοφορία των παρόντων µελών.  

 η. Η Γ.Σ αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη 
διάλυση του Σωµατείου, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 11 και 
12 αντίστοιχα του παρόντος Καταστατικού. 

 θ. Η Γ.Σ ανακηρύσσει τα επίτιµα µέλη, τους δωρητές, χορηγούς και 
ευεργέτες του Σωµατείου. 

  

ΑΡΘΡΟ 9Ο  

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 Προκειµένου περί εκτάκτων, επειγόντων και σοβαρών θεµάτων, το Δ.Σ 
δύναται να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. 

 Το ίδιο ισχύει και για θέµατα, που µε έγγραφη αίτηση του 1/3 πλέον του 
ενός των µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου ζητηθεί, και εφ’ όσον µε την 
αίτηση αναφερθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ ο λόγος για τον οποίο ζητείται η 
σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Εκλογές 

Ανά διετία η Τακτική Γ. Σ. αφού εξαντλήσει τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης εκλέγει το νέο Διοικητικό Συµβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  
Εφορευτική επιτροπή 

1. Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή 
Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να µετέχουν υποψήφιοι για 
το Διοικητικό Συµβούλιο. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της, διενεργεί τις 
εκλογές και δικάζει τελεσίδικα οποιαδήποτε ένσταση επί της διαδικασίας 
εκλογής, 

  10



ΑΡΘΡΟ 12Ο  
Δικαίωµα εκλέγεσθαι 

Δικαίωµα ψήφου έχουν και είναι εκλόγιµοι κατά τις αρχαιρεσίες τα µέλη 
του Σωµατείου εφ' όσον υποβάλλουν εγγράφως στο Διοικητικό Συµβούλιο την 
υποψηφιότητα τους τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της 
Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. 
Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου, 
τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Εκλογική Διαδικασία 

1. Με µέριµνα του Δ.Σ. καταρτίζεται ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο 
περιλαµβάνονται τρεις (3) εκλογικοί πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων 
κατά αλφαβητική σειρά σε κάθε πίνακα. Στον πρώτο πίνακα καταρτίζονται τα 
ονόµατα των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συµβουλίου, στον δεύτερο τα ονόµατα των υποψηφίων για την θέση µέλους 
του Διοικητικού Συµβουλίου πλην του Προέδρου και στον τρίτο τα ονόµατα 
των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και γνωστοποιούνται έγκαιρα 
στα µέλη. 

2. Με µυστική ψηφοφορία τα µέλη του Σωµατείου εκλέγουν τα αιρετά 
µέλη σηµειώνοντας στο αριστερό του ονόµατος - µε σταυρό - τα πρόσωπα της 
προτιµήσεώς τους, έναν (1) για τον Πρόεδρο, έξι (6) για τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου πλην του προέδρου και τρία (3) για την Εξελεγκτική 
Επιτροπή κατ’ ανώτατο. 

3. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα µέσα σε φάκελο που 
φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και δίδεται σε αυτόν από την Εφορευτική 
Επιτροπή, αφού αυτός υπογράψει προηγουµένως στον πίνακα των 
ψηφισάντων. 

4. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τη 
διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους 
κηρύσσεται άκυρο από την Εφορευτική Επιτροπή. Φάκελος που περιέχει 
περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαµβάνεται υπ' όψιν. 

5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που µε την σειρά έχουν πάρει 
περισσότερες ψήφους. 
Α. Από τους υποψήφιους για την θέση του προέδρου του Δ.Σ. ο πρώτος 
επιτυχόντας ανακηρύσσεται Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο δεύτερος από αυτούς 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., αν δεν υπάρχει δεύτερος επιτυχόντας την θέση του 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. λαµβάνει επιτυχόντας από τον πίνακα υποψηφίων για 
την θέση µέλους του Δ.Σ. πλην του προέδρου κατά την οριζόµενη στο άρθρο 
11 του παρόντος διαδικασία. 
Β. Από τους υποψηφίους για την θέση µέλους του ΔΣ πλην του προέδρου 
α)αν υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου κατά τα ανωτέρω είναι 
περισσότεροι από ένας, οι πέντε (5) πρώτοι επιτυχόντες από αυτούς 
λαµβάνουν θέση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου και οι επόµενοι τρεις (3) 
είναι αναπληρωµατικά µέλη, ενώ β) αν υποψήφιος για την θέση του Προέδρου 
κατά τα ανωτέρω είναι ένας, οι έξι (6) πρώτοι επιτυχόντες από αυτούς 
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λαµβάνουν θέση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου και οι επόµενοι τρεις (3) 
είναι αναπληρωµατικά µέλη. 
Γ. Οι τρείς (3) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν 
τα τακτικά της µέλη και οι επόµενοι τρεις (3) τα αναπληρωµατικά. 

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται µε 
κλήρωση που γίνεται ανάµεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν. 

7. Μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και 
υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας, στο οποίο φαίνονται αυτοί που 
ψήφισαν καθώς και ο αριθµός σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος και 
ανακηρύσσει τα εκλεγέντα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τον Πρόεδρο 
αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Το Σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία: 

  α.- Μητρώου µελών 

  β.- Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ 

  γ.- Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ 

  δ.- Πρακτικών Ε.Ε 

  ε.- Εσόδων – Εξόδων 

  στ.- Περιουσιακών στοιχείων 

  ζ.- Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων 

  η.- Γραµµάτια εισπράξεων (µπλοκ) 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  

ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 α. Το έµβληµα του Σωµατείου είναι εξαγωνικό αµβλυγώνιο πράσινου 
(κυπαρισσί) χρώµατος, το οποίο στον εσώτερο δακτύλιο διακόπτεται από 
λευκή περιµετρική πολυγωνική λωρίδα. Στο εσωτερικό του εµβλήµατος 
αναγράφονται µε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες τα αρχικά του Σωµατείου 
“Λ.Ο.Π.ΑΧ”, απεικονίζονται δύο πτηνά, ένα καναρίνι( µε χρώµατα λευκό, γκρι,  
καφέ του χώµατος και µαύρο) αριστερά και ένας κοκκινολαίµης( µε χρώµατα 
λευκό, γκρι,  καφέ του χώµατος και µαύρο) δεξιά, στη βάση αναγράφεται µε 
λευκούς αριθµούς το έτος ίδρυσης, ήτοι “2017” και άνωθεν της ηµεροµηνίας 
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ευρίσκεται κορδέλα καφέ χρώµατος (καφέ του χώµατος), η οποία αναγράφει 
µε λευκά κεφαλαία ελληνικά γράµµατα: “ ΛΕΣΧΗ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
ΑΧΑΪΑΣ” 

 β. Το Σωµατείο έχει σφραγίδα κυκλική, όπου αναγράφεται περιµετρικά 
η επωνυµία του Σωµατείου και στο εσωτερικό της εικονίζεται το έµβληµα του 
Σωµατείου. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Για να γίνει τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται για µεν την 
απαρτία της Γ.Σ η παρουσία τουλάχιστον του 50% πλέον του ενός µελών, που 
έχουν δικαίωµα ψήφου και για την απόφαση η πλειοψηφία των ¾ των 
παρόντων µελών. 

ΑΡΘΡΟ 17Ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Για να διαλυθεί το Σωµατείο απαιτείται για µεν την απαρτία της Γ.Σ η 
παρουσία τουλάχιστον του 75% πλέον του ενός των µελών που έχουν 
δικαίωµα ψήφου, και για την απόφαση η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων 
µελών. 

 Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου η περιουσία του περιέρχεται 
στην Εταιρεία Προστασίας Ζώων.  

ΑΡΘΡΟ 18Ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 α. Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, 
θα ρυθµίζεται µε απόφαση του Δ.Σ, που επικυρώνεται από τη Γ.Σ, 
τηρουµένων των ισχυουσών διατάξεων των κείµενων νόµων περί Σωµατείων 
και τον Α.Κ.. 

 β. Το Δ.Σ έχει δικαίωµα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς µε τους 
οποίους θα ορίζονται λεπτοµερώς οι διαδικασίες µε τις οποίες θα διεξάγονται 
οι εργασίες του Σωµατείου. Οι εσωτερικοί κανονισµοί δεν ισχύουν πριν 
εγκριθούν από τη Γ.Σ και δεν µπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του 
παρόντος Καταστατικού. 

  13



 γ. Με απόφαση του Δ.Σ επικυρωµένη από τη Γ.Σ, το Σωµατείο δύναται 
να εγγραφεί σε Ορνιθολογική Οµοσπονδία, στην Παγκόσµια Ορνιθολογική 
Οµοσπονδία (C.O.M), καθώς και σε άλλες Ενώσεις ή Συνδέσµους. 

Πάτρα, 09.10.2017

  14


