


 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Παραβιάσεις του συλλόγου νοούνται όλες οι ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες με τα άρθρα του καταστατικού και του 

εσωτερικού κανονισμού, ενέργειες οι οποίες σπιλώνουν το όνομα του συλλόγου ή τα μέλη του, ενέργειες οι οποίες ζημιώνουν 

οικονομικά ή ηθικά τον σύλλογο και ενέργειες  οι οποίες είναι ενάντια στον κώδικα δεοντολογίας της εξάπλωσης του 

ενδιαφέροντος  για τα καναρίνια. Παραβιάσεις που αναφέρθηκαν θα οδηγούν  οποιοδήποτε μέλος στην τιμωρία του από το 

σύλλογο, ύστερα από έγκριση της ΓΣ. Σε εξαίρετες περιπτώσεις το ΔΣ του συλλόγου θα έχει δυνατότητα κατευθείαν τιμωρίας 

μέλους σύμφωνα με το αρθρο4/παρ6 του καταστατικού. 

Κάθε μέλος του συλλόγου  θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού και τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου, να 

σέβεται το σύλλογο και τα μέλη του, να μην προβαίνει σε παραβιάσεις  σύμφωνα με την άνωθεν παράγραφο. 

Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής μέλους η ΓΣ, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων των μελών που έχουν 

δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση η πλειοψηφία των  ¾ των παρόντων .Σε περίπτωση μη απαρτίας πραγματοποιείται 

επαναληπτική γενική συνέλευση χωρίς νέα πρόσκληση σε 7 ημέρες και την ιδία ώρα. 

Μέλος του συλλόγου το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για διάστημα μεγαλύτερο των 

δύο ετών, και χωρίς να έχει εγγράφως ειδοποιήσει το ΔΣ του συλλόγου, διαγράφεται αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία. 

Μέλη τα οποία έχουν αποχωρήσει από το σύλλογο και έχουν εγγραφεί σε άλλον, θα μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή 

τους και επανεγγραφή τους, αλλά θα παραμένουν δόκιμα για το διάστημα τουλάχιστον των 3 ετών. Πέρα το διάστημα των 3 

ετών για να γίνουν τακτικά θα πρέπει να εγκριθούν από την Γ.Σ. όπως και τα υπόλοιπα δόκιμα μέλη. 

Κατά τη οριστική διαγραφή τους όλα τα μέλη  χάνουν και τον προσωπικό κωδικό εκτροφέα που τους είχε δοθεί κατά την 

εγγραφή τους, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε νέα μέλη ύστερα από 5 έτη. 

Εξαιρετως και ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το ΔΣ του συλλόγου (η οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή από ΓΣ )μέλος που 

επιθυμεί να αποχωρήσει από το σύλλογο για γνωστό χρονικό διάστημα για προσωπικούς λόγους, θα εισέρχεται σε 

‘’προσωρινή διαγραφή’’ , χωρίς να χάσει το προσωπικό κωδικό εκτροφέα, αλλά όχι πλέον των 5 ετών. Κατά την επανεγγραφή 

του δε θα οφείλει να πληρώσει αναδρομικά συνδρομές. 

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μέλους ή διαγραφής του ,ο σύλλογος δεν υποχρεούται σε επιστροφή τυχών 

καταβληθέντων συνδρομών. Επίσης στην άνωθεν περίπτωση δαχτυλίδια που έχουν παραγγελθεί δε θα παραδίδονται αλλά θα 

καταστρέφονται παρουσία του μέλους ή στο επόμενο χρονικά διεξαγόμενο ΔΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

Σε εξαίρετες περιπτώσεις το ΔΣ του συλλόγου θα έχει δυνατότητα κατευθείαν διαγραφής μέλους ύστερα από απολογία 

αυτού, μετά από έγγραφη κλήση (ΑΡΘΡ4/ΠΑΡ6,ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ).Το μόνο που θα απομένει είναι η επικύρωση της απόφασης 

από τη ΓΣ.Η απολογία θα λαμβάνει χώρα παρόντων του ΔΣ και της ΕΕ. Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος κρίνει 

απαραίτητο, θα παραπέμπεται η απολογία και η απόφαση στη ΓΣ.  

ΔΣ 

Όλες οι αποφάσεις των ΔΣ πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη του συλλόγου στη κάθε ΓΣ που πραγματοποιείται. 

Το ΔΣ επιτρέπεται να συνάψει συμφωνίες με εμπόρους που θα συνδράμουν σε μείωση κόστους της συντήρησης των πτηνών 

συντροφιάς. Έμποροι οι οποίοι καταφέρονται υποτιμητικά εναντίον του συλλόγου ή μελών του δεν θα μπορούν να συνάψουν 

οποιαδήποτε συμφωνία με το σύλλογο. 

Στο ΔΣ θα μπορούνε να συμμετέχουνε άλλα 2 μέλη του συλλόγου που θα εκλέγονται από ΓΣ (μέλη εξ. επιτροπής), χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, αλλά με συμβουλευτικό ρόλο. 

Δημιουργούνται οι παρακάτω θέσεις υπευθύνων. Τα υπεύθυνα μέλη θα πρέπει να είναι τακτικά αλλά όχι απαραίτητα μέλη 

του ΔΣ. Απαραίτητη η όμως θα είναι η έγκριση τους από τη ΓΣ. 

-υπεύθυνος περιουσίας συλλόγου 



 

 

-υπεύθυνος διαδικτυακής μορφής 

-υπεύθυνος έντυπου υλικού 

Τα παραπάνω υπεύθυνα μέλη θα πρέπει να είναι σε άμεση επαφή με το ΔΣ και να ενημερώνουνε για την πορεία του πόστου 

τους. Σε περίπτωση που το ΔΣ κρίνει απαραίτητο μπορεί να αντικαθιστά οποιοδήποτε υπεύθυνο όποια στιγμή επιθυμεί, με 

άλλο τακτικό μέλος ,το οποίο θα είναι προσωρινό υπεύθυνο μέχρι να πάρει έγκριση από την επόμενη ΓΣ. 

ΓΣ 

Σε κάθε ΓΣ θα γίνεται αναφορά από το ΔΣ προσφοράς κάθε μέλους ως προς το σύλλογο και προπαντός η προσφορά ή μη κάθε 

μέλους του ΔΣ. 

Σε περίπτωση που η πλειοψηφία του ΔΣ κρίνει ότι  η ΓΣ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, ορίζουν άλλη 

ημερομηνία αλλά όχι πλέον των 4 μηνών. Στην πρώτη σειρά ΓΣ της χρονιάς θα αποφασίζεται και η ημερομηνία των εκλογών 

του συλλόγου για το ΔΣ, η οποία δεν θα είναι πλέον του ενός μηνός από τη ΓΣ. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Η εγγραφή στο σύλλογο θα είναι άνευ αντιτίμου για όλα τα μέλη του συλλόγου. Η ετήσια συνδρομή θα καθορίζεται από την 

εκάστοτε ΓΣ. Όσα μέλη επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σύλλογο θα έχουνε τη δυνατότητα με το 1/3 της 

κανονικής συνδρομής μέχρι να συμπληρώσουν το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους. Μέχρι 18 ετών το κάθε μέλος θα χαρακτηρίζεται 

ως δόκιμο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ύστερα θα μπορεί να μετατραπεί σε τακτικό ανεβάζοντας την ετήσια του συνδρομή σε 

κανονική κλίμακα. Τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να συμμετέχουν σε 

εκδηλώσεις και δρώμενα του συλλόγου μόνο παρουσία γονέα τους. 

Για τα μέλη τα οποία εξασκούνε τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις η συνδρομή θα καθορίζεται στο ½ της κανονικής. 

Η συνδρομή για τα αδέρφια μέλους θα ορίζεται και αυτή στο ½ . 

Για τους ανέργους θα γίνονται διευκολύνσεις όσον αφορά την εξόφληση της συνδρομής τους. Οι άνεργοι θα μπορούνε να 

εξοφλήσουν έως και σε 3 δόσεις τη συνδρομή τους. Αφού καταβάλουν και τη 2
Η
 δόση, αν συνεχίζουν και είναι άνεργα και 

εφόσον επιτρέψει η ΓΣ θα χαρίζεται η υπόλοιπη συνδρομή τους. 
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