
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
«Ελληνικός Όμιλος Λαγωνικών Οράσεως» 

και τον διακριτικό τίτλο: «Ε.Ο.Λ.Ο.Σ» 
 
 

Άρθρο 1 
Ίδρυση-επωνυμία-έδρα 

 
1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΑΓΩΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ». Το Σωματείο φέρει τον διακριτικό τίτλο Ε.Ο.Λ.ΟΣ.  Για τις 
σχέσεις του με την αλλοδαπή και την εξυπηρέτηση αναγκών ξενόγλωσσης 
αλληλογραφίας και επικοινωνίας εν γένει, το Σωματείο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιεί την επωνυμία “Sighthound Club of Greece”. 

2. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Ιερέως 
Γεωργίου Κοντοράβδη, αριθμός 5. Το Σωματείο μπορεί να  ιδρύει παραρτήματα και 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.  

 
Άρθρο 2 
Σκοποί   

 
1. Ο συντονισμός και η λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη αρμονικής συνεργασίας 

μεταξύ των  ιδιοκτητών, φίλων, μελετητών, θαυμαστών και εκτροφέων, των 
φυλών που εκπροσωπεί. 

2. Η προώθηση και διάδοση  της οργανωμένης Κυνοφιλίας και της καθαροαιμίας με 
τη σύναψη σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλοενημέρωσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών, με όλους τους αρμόδιους φορείς πανελλαδικά και 
παγκόσμια.  

3. Η επιμόρφωση των μελών του, των φίλων των φυλών και κάθε ενδιαφερόμενου, 
για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες επιλογής ιδιοκτησίας, επιλεκτικής 
αναπαραγωγής, αγωγής, εκπαίδευσης, και ευζωίας που αφορούν τις συγκεκριμένες 
φυλές που εκπροσωπεί, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ζωής, υγείας και 
σωστής διαβίωσής τους, στη διαρκή βελτίωση των φυλών αυτών και δημοσίευση 

πληροφοριών που προάγουν τη δημόσια εικόνα τους. 
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4. Η  διοργάνωση εκθέσεων μορφολογίας, καθώς και άλλων  κυνολογικών και 

κυνοφιλικών, κοινωνικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων που προάγουν τους 
σκοπούς του Σωματείου.  

 
Άρθρο 3 

Πραγμάτωση των σκοπών 
 

Οι σκοποί του Σωματίου επιτυγχάνονται με:  
1. Tην σύναψη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους ομίλους και 
οργανώσεις του κυνοφιλικού χώρου στην Ελλάδα και παγκόσμια.  
2. Με κάθε μορφής έκδοση (γραπτή ή ηλεκτρονική ή με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέσο) που προωθεί και διαδίδει την κυνοφιλία γενικά και τη δημόσια 
εικόνα των φυλών που εκπροσωπεί ειδικά.  
3. Με τη σύνταξη Ηθικού Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη του, που είναι ιδιοκτήτες, 
εκτροφείς, και φίλοι των φυλών που εκπροσωπεί,  ο οποίος θα είναι σε εναρμόνιση 
με τους Νόμους του Ελληνικού κράτους και των κανονισμών της Ανώτατης Ελληνικής 
Κυνολογικής Αρχής και της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας. 
4. Με τη διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης που προάγει την κυνοφιλία και τις 
συγκεκριμένες φυλές που εκπροσωπεί.  

5. Με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, ειδικότερα των σκύλων, και τη 
συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα για την βοήθεια στην επέκταση και συμπλήρωση 
της σχετικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με τη Νομοθεσία 
άλλων χωρών και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
6. Με τη θέσπιση πειθαρχικών ποινών για την εκ προθέσεως ή εξ αμελείας 
κακοποίηση ή κακομεταχείριση των σκύλων των μελών του.  
7. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν 
καταστατικό. 

 
Άρθρο 4 

Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας (Κ.Ο.Ε)  
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Ο Όμιλος Λαγωνικών Οράσεως Ελλάδας αναγνωρίζει τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας  

(Κ.Ο.Ε) ως την ανώτατη κυνολογική αρχή στην Ελλάδα, το καταστατικό και τον 
εσωτερικό κανονισμό αυτού καθώς και τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτών. 
 

 
Άρθρο 5 
Φυλές 

 
Οι φυλές που ο Όμιλος εκπροσωπεί και που αναγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό 
Κανονισμό είναι οι Λαγωνικοί Οράσεως της ομάδος 10 όπως κατατάσσονται από τη 
Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία. Σε περίπτωση τροποποίησης είτε από την Διεθνή 
Κυνολογική Ομοσπονδία ή από τον Κυνολογικό Όμιλος Ελλάδας  των κανονισμών 
αυτών, είτε με την πρόσθεση νέων φυλών σκύλων στην ομάδα 10 των Λαγωνικών 
Οράσεως είτε με τη διαγραφή κάποιων από τις υπάρχουσες φυλές, η τροποποίηση 
αυτή είναι υποχρεωτική για το Σωματείο και γίνεται με απόφαση της αμέσως 
επόμενης Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης).  

 
 

Άρθρο 6 

Εσωτερικός Κανονισμός 
 

1. Η οργάνωσης και η λειτουργία του σωματείου, ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό του 
Κανονισμό 
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου ψηφίζεται στη Γενική Συνέλευση του 
Σωματείου με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών και με δικαίωμα 
ψήφου μελών. Εισηγήσεις για τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού προς την 
Γενική Συνέλευση μπορεί να καταθέσει εγγράφως οποιοδήποτε μέλος. 

 
Άρθρο 7 

Τα Όργανα του Σωματείου 
 

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Πειθαρχική επιτροπή.  
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Άρθρο 8 

Οι πόροι του Ομίλου 
 

2. Οι πόροι του Ομίλου είναι :  
α) Το τέλος εγγραφής των μελών.  
β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.  
γ) Ενδεχόμενα και περιστασιακά έσοδα που προκύπτουν από την προώθηση των 
σκοπών του Ομίλου.  
δ) Ενδεχόμενα έσοδα από χορηγίες. 
ε) Κάθε άλλο απρόβλεπτο έσοδο από οποιαδήποτε πηγή. 
 

Η  ετήσια συνδρομή των μελών του Σωματείου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
 

Άρθρο 9 
Εγγραφή-Αποχώρηση-Διαγραφή Μελών  

 
1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλα τα άτομα ανεξάρτητα από φύλο, 
εθνικότητα, χρώμα, φυλή ή οποιεσδήποτε πεποιθήσεις, αρκεί να αποδέχονται το 
Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου και να είναι πρόθυμοι να 
εργαστούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους για την πραγμάτωση των σκοπών του. 

2. Τα μέλη διακρίνονται σε: 
-Υποψήφια  
-Τακτικά  
-Επίτιμα 
3. Το άτομο που επιθυμεί την εγγραφή του υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή 
αίτηση προς το ΔΣ του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μέγιστου 
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, εγγράφει τον 
υποψήφιο στο μητρώο μελών, ως υποψήφιο μέλος. 
4. Από τη στιγμή υποβολής της αίτησης το υποψήφιο μέλος, δικαιούται να μετέχει σε 
όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, και να απολαμβάνει όλα τα προνόμια του μέλους. 
Από τη στιγμή υποβολής της αίτησης το υποψήφιο μέλος υποχρεούται στην 
καταβολή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Το υποψήφιο μέλος δεν έχει τα 
δικαιώματα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, έως ότου καταστεί τακτικό μέλος. Το 
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υποψήφιο μέλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στα όργανα του Σωματείου που με 

οποιονδήποτε τρόπο λαμβάνουν αποφάσεις. 
5. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία και το 
παρόν καταστατικό, ιδίως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
6. Στην πρώτη επόμενη από την υποβολή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους, Γενική 
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγγράφει υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη 
των προς συζήτηση θεμάτων της και θέμα αποδοχής των αιτήσεων  των υποψήφιων 
μελών. 
7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει τις αιτήσεις των 
υποψηφίων με ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε μία αίτηση. Οι αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογημένες. Οποιοδήποτε τακτικό μέλος 
μπορεί να υποβάλλει ένσταση ζητώντας την απόρριψη αίτησης Υποψηφίου μέλους. Η 
ένσταση πρέπει οπωσδήποτε να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει αν θα κάνει δεκτή ή όχι την ένσταση. 
8. Η αίτηση του υποψήφιου μέλους που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 
καθιστά το μέλος ως τακτικό αμέσως μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης που 
ενέκρινε την αίτησή του και εγγράφεται στα μητρώα τακτικών μελών, έχει δε 
δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις και πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

9. Το υποψήφιο μέλος που κατέστη τακτικό δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται 
μετά την παρέλευση ενός (1) ημερολογιακού έτους από την ανακήρυξή του σε 
τακτικό. 
10. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη και να αναφέρεται στην 
πρόσκληση προς τα μέλη, με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία 4/5 των 
παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών, μπορεί να αποφασίζει, εγκρίνοντας την 
αίτηση εγγραφής κάποιου μέλους, να παρέχει σε αυτό πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι χωρίς τον παραπάνω χρονικό περιορισμό, δηλαδή αμέσως μετά την 
ψηφοφορία έγκρισης της αίτησης. 
12. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μέλους έχει οποιοδήποτε άτομο ηλικίας άνω των 
δεκαοκτώ (18) ετών. 
13. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου 
μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα να εκλέξει ως 

 5 



επίτιμο μέλος του Σωματείου κάθε άτομο, το όποιο με τις πράξεις του έχει συμβάλλει 

εξαιρετικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου ή είναι άτομο υψηλού 
κύρους. 
14. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι στα Διοικητικά 
Όργανα του Σωματείου.  
15. Τα μέλη έχουν δικαίωμα αποχώρησης από τον Όμιλο με επιστολή τους προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση μέλους είναι ελεύθερη, ισχύει όμως η 
υποχρέωση καταβολής της συνδρομής του μέλους που αποχωρεί έως το τέλος του 
εκάστοτε τρέχοντος έτους. Η αποχώρηση μέλους σύμφωνα με το άρθρο 87 Α.Κ. 
πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού 
έτους και ισχύει για το τέλος του. Όσοι παύουν να είναι μέλη, χάνουν όλα τα 
δικαιώματα μέλους.   
16. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται 
ούτε κληρονομείται.  
17. Μέλος του Ομίλου που καταδικάστηκε από οποιοδήποτε Πρωτοβάθμιο Ποινικό 
Δικαστήριο της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. είτε για διάπραξη ποινικού 
αδικήματος κατά του Ομίλου, είτε για ποινικό αδίκημα που έχει σχέση με τους 
σκοπούς του Ομίλου -με ιδιαίτερη έμφαση στην κακοποίηση ή θανάτωση ζώου- τελεί 
υπό αναστολή της ιδιότητάς του σαν μέλους, μέχρι να καταστεί η σε βάρος του 

καταδικαστική απόφαση αμετάκλητη. Αν ύστερα από έφεσή του απαλλαγεί της 
κατηγορίας, αναλαμβάνει κανονικά όλα του τα δικαιώματα. Αντίθετα αν καταδικαστεί 
αμετάκλητα, διαγράφεται αμέσως από τον κατάλογο των μελών του Σωματείου με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δυνατότητα επανεγγραφής του. 
 
 

Άρθρο 10 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών 

 
1. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες ή 
εκδηλώσεις του Σωματείου, εκτός από εκείνες που ειδικά προβλέπει αλλιώς ο Νόμος, 
το παρόν Καταστατικό ή ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου. 
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2. Κάθε άτομο που επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου υποχρεούται να 

καταβάλλει το τέλος για την εγγραφή όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Επίσης, οφείλει να πληρώνει ανελλιπώς την ετήσια συνδρομή του. 
3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών 
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
4. Στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα 
μέλη του Σωματείου που θα έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έστω 
και μέχρι πριν από την έναρξη της εκάστοτε συνέλευσης. Μετά την έναρξη της 
συνεδρίασης, καμία οικονομική τακτοποίηση δεν γίνεται πριν από το τέλος της, ώστε 
να αποφεύγεται η αμφιβολία για το ποιοι ακριβώς έχουν δικαίωμα ψήφου. Μη 
ταμειακά εντάξει μέλη δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, 
τακτικές ή έκτακτες.  
5. Μη ταμειακώς εντάξει μέλη επί μία τριετία, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής τους για 
τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων και μη συμμόρφωσής τους, 
διαγράφονται από τον κατάλογο των μελών του Ομίλου με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ισχύουσα μόνο μετά την έγκρισή της από την επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 
6. Μέλος που διαγράφηκε για τον λόγο που ορίζεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 

9 – μη τήρηση οικονομικών υποχρεώσεων - επανεγγράφεται αυτοδίκαια αφού 
πληρώσει ότι καθυστερούσε, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να το 
επαναφέρει στο μητρώο μελών του Σωματείου, με την ιδιότητα μέλους που είχε πριν, 
δηλαδή αν ήταν τακτικό μέλος επανέρχεται σαν τακτικό, αν ήταν επίτιμο επανέρχεται 
σαν επίτιμο, αν ήταν αρωγό επανέρχεται σαν αρωγό. Το μέλος που πληρώνει 
καθυστερούμενες συνδρομές του, αποκτά όλα τα δικαιώματά του από τη στιγμή της 
εξόφλησης των οφειλομένων συνδρομών. 
7. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν το Καταστατικό και τον Εσωτερικό 
Κανονισμό του Σωματείου  
 
8. Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από 
το Γραμματέα του Σωματείου, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εγγράφων του 
Σωματείου με δική τους οικονομική επιβάρυνση.  
 

 7 



9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την πρόσκληση των μελών σε Γενική 

Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, μπορεί να συντάσσει κατάλογο των μελών που 
καθυστερούν στην εκπλήρωση των ταμειακών τους υποχρεώσεων. Τον κατάλογο 
αυτόν μπορεί να τον αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου ή να  
αποστέλλει ατομικά μαζί με την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, υπενθύμιση στα 
μέλη για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. 
 
 

Άρθρο 11 
Όργανα 

 
 1. Όργανα του σωματείου είναι:  
 α) Η Γενική Συνέλευση.  
 β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 δ) Η Πειθαρχική Επιτροπή. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνιστώνται 
βοηθητικά όργανα, επιτροπές κ.λ.π.  

 

 
Άρθρο 12 

Γενική Συνέλευση 
 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.  
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο το 
τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και σε έκτακτη σύνοδο όπου προβλέπεται από το 
Καταστατικό. Ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
το Καταστατικό, να συγκληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση εκτάκτου και ιδιαίτερα σοβαρού θέματος.  
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, επίσης, εάν το ζητήσει 

εγγράφως το πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών του Σωματείου. Το σχετικό 
αίτημα πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να είναι αιτιολογημένο 
και να περιέχει την κεντρική εισήγηση σχετικά με το θέμα για το οποίο ζητείται η 
σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει σε 
αυτή την περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.  
Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης περιέχει τα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Η 
πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα πριν την ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης, και τουλάχιστον πέντε 
(5) ημέρες πριν την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται στα μέλη 
του Σωματείου, με ταχυδρομική επιστολή ή/και με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) 
ή/και με τηλεομοιότυπο (φαξ) και αναρτάται στην έδρα του Σωματείου.  
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν η τροποποίηση του 
Καταστατικού, η μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, η διάλυση του Σωματείου, η 
εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των τακτικών και 
των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση του 
οικονομικού απολογισμού, του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του 

προγράμματος δράσης του Σωματείου, κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται ρητά 
στο Καταστατικό.  
Αν κατά την ημέρα και ώρα σύγκλησης της συνόδου δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική 
Συνέλευση συνέρχεται ξανά την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και 
βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ή 
εκπροσωπουμένων.  
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 
παρόντων, εκτός των περιπτώσεων που το Καταστατικό προβλέπει ειδική 
πλειοψηφία. Επί προσωπικών θεμάτων διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.  
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, που διεξάγονται σύμφωνα με Κανονισμό που 
συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται εφ’ άπαξ από τη Γενική Συνέλευση, 
διευθύνει Τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από το Σώμα. Η εκλογή του Προεδρείου 
είναι το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης. Μέχρι την εκλογή του προεδρείου οι 
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται από το προεδρείο του Διοικητικού 
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Συμβουλίου. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης με ευθύνη του προεδρείου της 

Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από όλα τα μέλη του.  
 

 
Άρθρο 13 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Το Σωματείο διοικείται από το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιό του.  
Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων 
που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης και ιδίως:  

• η σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις 

διατάξεις του Καταστατικού,  
• η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και η ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων του Σωματείου σύμφωνα με αυτές,  
• η ανάληψη, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, 

πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης για την προώθηση 
των σκοπών του Σωματείου,  

• η σύνταξη του απολογισμού και το προγράμματος δράσης που 
υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, 

• η απόφαση για κάθε δικαιοπραξία και διάθεση ποσών που αποφασίζονται 

από τη Γενική Συνέλευση, 
• η σύσταση, η δραστηριοποίηση και ο συντονισμός των ομάδων εργασίας 

και επιτροπών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες καθώς και η 
απόφαση για την ανάθεση με αμοιβή εργασιών σε μελετητές και ομάδες 
εμπειρογνωμόνων για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου,  

• ο διορισμός και η παύση τυχόν αμειβομένου προσωπικού του Σωματείου,  
• η σύσταση και η οργάνωση παραρτημάτων του Σωματείου εκτός της 

έδρας του και ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τους 
καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής του Καταστατικού, 

• η προετοιμασία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων και των 

αρχαιρεσιών και ιδίως η εκτύπωση, η αναπαραγωγή και η έγκαιρη διανομή 
του υλικού των αρχαιρεσιών (ψηφοδελτίων και φακέλων ψηφοφορίας) σε 
όλα τα μέλη του εκλογικού σώματος. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη 

Γενική Συνέλευση για τετραετή (4ετή) θητεία. Οι επιλαχόντες εκλέγονται 
αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν κατά σειρά της εκλογής τους, τις θέσεις 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν αποχώρησαν κατά την διάρκεια της 
θητείας τους. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
εξαντληθούν όλα τα αναπληρωματικά μέλη, και εφόσον ο απομένων χρόνος της 
θητείας του είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο 
συμπληρώνεται κατά τα ελλείποντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για το 
υπόλοιπο της θητείας του από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται εντός 
μηνός από την αποχώρηση του τελευταίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να περιληφθούν και 
άλλα θέματα.  
Για να θέσει υποψηφιότητα και εκλεγεί κάποιος μέλος της διοίκησης του σωματείου 
θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) να είναι μέλος του Σωματείου και να είναι ταμειακώς τακτοποιημένο. 
β) να είναι δυο (2) έτη μέλος του Σωματείου.  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να συνάπτουν με το σωματείο 
συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά σε αυτό υπηρεσιών 
κάθε είδους ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, προμήθειας ή 

οποιασδήποτε άλλης παροχής με το σωματείο. 
Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου 
του σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του και 
οργανώνεται σε σώμα.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δυο (2) μήνες  και εκτάκτως μετά 
από πρόσκληση του προέδρου ή μετά από έγγραφη πρόταση του ενός τρίτου (1/3) 
των μελών του προς τον πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας 
εβδομάδας από την υποβολή της πρότασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε 
απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη του.  
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον 
πρόεδρο και γνωστοποιείται στα μέλη. Ο πρόεδρος υποχρεούται να εγγράψει στην 
ημερήσια διάταξη θέμα που προτείνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Κανονισμό, ο οποίος να ρυθμίζει θέματα 
εσωτερικής λειτουργίας του. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού 
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Συμβουλίου εγκρίνεται και τροποποιείται σε ειδική συνεδρίασή του που απαιτεί 

απαρτία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των 
παρόντων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή τον, τυχόν 
υπάρχοντα, Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται 
φανερά, εκτός αν αφορούν σε προσωπικά θέματα, κατά την αλφαβητική σειρά των 
μελών εκτός του προέδρου που ψηφίζει τελευταίος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως και σε περίπτωση ισοψηφίας και στη δεύτερη 
ψηφοφορία επικρατεί η ψήφος του προέδρου.  
Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επίσημο Βιβλίο 
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνες του Γενικού Γραμματέα. Τα 
πρακτικά κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται στην επόμενη και μετά υπογράφονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.  
Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.  
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.  
 

Άρθρο 14 

Κωλύματα-έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

1. Σε περίπτωση που Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταδικαστεί από 
Ποινικό Δικαστήριο αμετάκλητα, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.  
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) 
συνεχείς Τακτικές Συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το αξίωμά του και τη 
θέση του καταλαμβάνει το πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος.  
3. Αν από οποιαδήποτε αιτία εκπέσουν δύο (2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
δεν υπάρχουν Αναπληρωματικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κατά σειρά 
ψήφων επιλαχόντες. Αν και αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, υποχρεούται αμέσως να 
συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες.  

 

Αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Σωματείο, συνυπογράφει 
με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, τις επιταγές πληρωμής και 
διευθύνει την εργασία του Δ.Σ. επιβλέπει τα πάντα, έχοντας δικαίωμα ελέγχου σε 
κάθε λειτουργία του Σωματείου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο του 
απολογισμού και προϋπολογισμού που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση, εκπροσωπεί μαζί με τον Ταμία το Σωματείο ενώπιον οποιουδήποτε 
τραπεζικού Ιδρύματος, διαχειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 
(ενδεικτικά, κίνηση των λογαριασμών, καταθέσεις, αναλήψεις κτλ), αιτούνται και 
παραλαμβάνουν όνομα χρήστη και κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για 
την διενέργεια όλων των τραπεζικών συναλλαγών. 
Έχει συναρμοδιότητα σε όλες τις υποθέσεις και την εξουσία να παίρνει πρωτοβουλία 
για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σωματείο. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το 
ύψος του ποσού χρημάτων που θα βρίσκεται στα χέρια του.  
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ο Γενικός Γραμματέας, αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του, 
συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί τα Πρακτικά 
Συνεδριάσεων του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία, κρατά το αρχείο και την 

σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί Γενικό Μητρώο μελών και προεδρεύει επιτροπής 
υπεύθυνης για όλες τις  δραστηριότητες του Σωματείου. Καταρτίζει προγράμματα 
εκδηλώσεων που υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ, προΐσταται της Γραμματείας. 
 
Ο ΤΑΜΙΑΣ  
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση του 
Σωματείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και 
εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Υποχρεούται να τηρεί 
τους λογαριασμούς, τα παραστατικά και τα οικονομικά βιβλία του Σωματείου. Όλοι οι 
λογαριασμοί, τραπεζικοί ή ταμιευτηρίου, τηρούνται επ’ ονόματι του Σωματείου και η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον πρόεδρο. Ο ταμίας εισηγείται στο Δ.Σ. τον οικονομικό 
απολογισμό και το σχέδιο του προϋπολογισμού που υποβάλλεται για έγκριση στη 
Γενική Συνέλευση.  
 

 13 



Άρθρο 15 

Εξελεγκτική Επιτροπή 
 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Τα μέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα με τα 
μέλη του Δ.Σ. και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι δύο πρώτοι επιλαχόντες 
υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη της και 
καταλαμβάνουν κατά σειρά τις θέσεις τακτικών μελών της, τα οποία τυχόν 
αποχωρήσουν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της θητείας της.  
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου της 
οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο 
τέλος κάθε διαχειριστικού έτους η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη 
διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου η οποία υποβάλλεται στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση.  

 
Άρθρο 16 

Αρχαιρεσίες 
 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Σωματείου, γίνονται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και με βάση τους επισήμους καταλόγους των μελών και τα βιβλία του 

ταμείου.  
Όσοι επιθυμούν να πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι πρέπει να το 
δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τις εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την εκλογιμότητα 
των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόματά τους στο εκλογικό σώμα, με ανάρτηση 
του καταλόγου των υποψηφίων στο γραφεία του Σωματείου, τρεις (3) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τις εκλογές.  
Τις εκλογές διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από το εκλογικό σώμα. Η 
Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριμελής.  
 
Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες διεξαγωγής των 
εκλογών και ιδίως:  
- για τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, 
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- για τη σύνταξη του πρακτικού της ψηφοφορίας και την ανακοίνωση του 

αποτελέσματός της.  
 
Κάθε εκλογέας μπορεί να τοποθετήσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για την 
εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δυο (2) για την εκλογή μελών 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  
 
Η Εφορευτική Επιτροπή, με βάση το πρακτικό εκλογής, ανακηρύσσει τους 
επιτυχόντες ως τακτικά και ως αναπληρωματικά μέλη των αντίστοιχων οργάνων. Αν 
υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με 
κλήρωση που διεξάγει η Εφορευτική Επιτροπή.  

 

 
Άρθρο 17 

Πειθαρχική Επιτροπή 
 

1. Σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από τις αρχαιρεσίες, το μέλος, από τους 
υποψήφιους για την Πειθαρχική Επιτροπή, που πλειοψήφησε σε αυτές, καλεί τα 

υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση. Σε αυτή, η Πειθαρχική Επιτροπή 
συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της. 
2. Σε περίπτωση που ελέγχεται πειθαρχικά μέλος του Δ.Σ. το συγκεκριμένο μέλος δεν 
μπορεί να λάβει μέρος σε καμία συνεδρίαση του Δ.Σ μέχρι της οριστικής απόφασης 
της Πειθαρχικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής εφεσιβάλλονται 
και στη Γενική Συνέλευση και στα Ελληνικά Δικαστήρια. 
3. Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής.  
4. Η Πειθαρχική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον 
Γραμματέα 
5. Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν ασκεί διοίκηση. 

 
 

Άρθρο 18 
Πειθαρχικά  Παραπτώματα 
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1.Τα όργανα του Σωματείου, οποιοδήποτε μέλος, οποιοδήποτε άλλο άτομο η άλλος 
φορέας, δικαιούνται να υποβάλλουν στην Πειθαρχική Επιτροπή, έγγραφη καταγγελία, 
εναντίον οποιουδήποτε μέλους/μελών, μεταξύ των τακτικών και των υποψηφίων 
μελών του Σωματείου, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι διαπράττεται οποιοδήποτε 
από τα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώματα:  
 
α) Η από πρόθεση ή από αμέλεια κακομεταχείριση ή κακοποίηση οποιουδήποτε ζώου.  
β) Η έκθεση ή εγκατάλειψη ζώου.  
γ) Η παραβίαση της Ελληνικής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Ομίλου.  
δ) Η απρεπής συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα Μέλη του Ομίλου. 
  

Άρθρο 19 
Πειθαρχικές Ποινές 

 
1. Οι Πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται για τα μέλη του Ομίλου τα οποία 
παραβιάζουν το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις Αρχές του Ομίλου 
είναι:  

α) Έγγραφη επίπληξη. 
β) Έγγραφη αυστηρή επίπληξη.  
γ) Προσωρινή στέρηση δικαιώματος συμμετοχής του μέλους ή των σκύλων της 
ιδιοκτησίας του, σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου.  
δ) Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους του Ομίλου. 
ε) Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για οριστική διαγραφή του μέλους από τις 
καταστάσεις μελών του Ομίλου.  
 

Άρθρο 20 
Πειθαρχική Διαδικασία 

 
1. Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν επιλαμβάνεται καταγγελιών που δεν βασίζονται σε 
παράβαση άρθρων του παρόντος καταστατικού ή παράβαση των Νόμων του 
Ελληνικού κράτους. Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν μπορεί να ελέγξει πειθαρχικά μη 
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μέλος του Ομίλου. Η Πειθαρχική Επιτροπή αρχικά, θα πρέπει να κρίνει αν η 

καταγγελία είναι βάσιμη ή πρέπει να τεθεί στο αρχείο. 
2. Αν μια καταγγελία εναντίον τακτικού ή υποψήφιου μέλους κριθεί βάσιμη, τότε το 
μέλος καλείται σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή με συστημένη με απόδειξη 
παραλαβής επιστολή, στην οποία προβλέπεται ένα εύλογο διάστημα, όχι μικρότερο 
των δέκα (10) ημερών, για την υποβολή έγγραφης απολογίας και αναγράφονται με 
σαφήνεια οι πειθαρχικές κατηγορίες, ο τόπος, ημέρα και ώρα της εκδίκασης της 
υπόθεσης. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά και έως 
πέντε (5) ημέρες. 
3. Η Πειθαρχική Επιτροπή οφείλει να εξετάσει τους μάρτυρες και τα αποδεικτικά 
στοιχεία και την έγγραφη απολογία του πειθαρχικώς διωκομένου ενδελεχώς και να 
λάβει πειθαρχική απόφαση η όποια θα είναι οπωσδήποτε επαρκώς αιτιολογημένη, να 
αναφέρει την επιβαλλόμενη πειθαρχική ποινή και η οποία είναι άμεσα εκτελεστή. Η 
πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα του 
πειθαρχικού παραπτώματος. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και στον εγκαλούμενο.  
4. Το Μέλος που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά δικαιούται να εφεσιβάλλει την απόφαση 
της Πειθαρχικής Επιτροπής στην επομένη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε το μέλος 
υποχρεούται να τηρήσει τη ληφθείσα απόφαση. Μέλος που αποβλήθηκε με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, με την ποινή της οριστικής διαγραφής από τον Όμιλο, 
μπορεί να προσφύγει εντός διμήνου, στη Ελληνική Δικαιοσύνη σύμφωνα με το άρθρο 
88 Α.Κ. και να ζητήσει ακύρωση της απόφασης. Μέχρι να τελεσιδικίσει, η υπόθεση το 
μέλος υποχρεούται να τηρήσει τη ληφθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
 

Άρθρο 21 
Επιτροπές 

 
1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου μπορεί να προβλέψει τη συγκρότηση 
Τοπικών Επιτροπών με γεωγραφικά κριτήρια ή άλλων επιτροπών,  επιφορτισμένων με 
συγκεκριμένο αντικείμενο και αρμοδιότητες.  
 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να στελεχώσει τις επιτροπές που 
προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Τα μέλη της τοπικής επιτροπής 
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παραμένουν μέλη του Σωματείου. Τηρούν απαρέγκλιτα το Καταστατικό, τον 

Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. 
Εκτελούν τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.  
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα μέλη των Επιτροπών και διορίζει Συντονιστή σε 
κάθε μία από αυτές. Αυτός λογοδοτεί άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
4. Σε περίπτωση αδράνειας ή παραίτησης του Συντονιστή, τοποθετείται στη θέση του 
άλλο Μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
5. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται κατά τις παραπάνω παραγράφους λογοδοτούν 
για τη δράση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.  

 
Άρθρο 22 

Λύση  Σωματείου  
 
1. Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. 
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του μεταβιβάζεται στην 

Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.  
  

Άρθρο 23 
Σφραγίδα  - Βιβλία Σωματείου 

 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Στην πρώτη 
σειρά φαίνονται τα κεφαλαία γράμματα Ε.Ο.ΛΟ.Σ. μεταξύ των οποίων 
παρεμβάλλονται τελείες, στη δεύτερη και τρίτη δε σειρά φέρει τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ. 
Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :  
- Βιβλίο Μητρώου Μελών 
- Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 
- Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου  
- Βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών) 
- Βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου. 

 
Άρθρο 24 

Τροποποίηση Καταστατικού 
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1. Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται απαρτία των μισών 
τουλάχιστον τακτικών και με δικαίωμα ψήφου μελών και με πλειοψηφία τριών 
τετάρτων (3/4) των  παρόντων.  

2. Ειδικότερα, για την διάλυση και την μεταβολή του σκοπού Σωματείου απαιτείται 
συναίνεση όλων των μελών. 

3. Καταθέσεις προτάσεων για την τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να κάνει 
εγγράφως οποιοδήποτε μέλος κατόπιν έγγραφης πρότασής του προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

4. Παράλειψη του Διοικητικού Συμβουλίου να εγγράψει στα θέματα ημερήσιας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης τις έγγραφες προτάσεις που θα υποβληθούν 
από μέλος του Σωματείου, αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα των Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και επισύρει ποινή οριστικής διαγραφής από τον 
Σωματείο.  

 
      Άρθρο 25 
    Μεταβατικές και Γενικές Διατάξεις 

 
Μέχρι την επικύρωση του Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο το Σωματείο 

διοικείται από πενταμελή (5μελή) Διοικούσα Επιτροπή που έχει όλες τις κατά το 
Καταστατικό αρμοδιότητες και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοικούσα 
Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από την επικύρωση του Καταστατικού 
από το αρμόδιο Δικαστήριο.  
Καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.  
 

Άρθρο 26 
 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από (26) άρθρα και συντάχθηκε στις 11 Μαΐου 
2016 από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΓΩΝΙΚΩΝ 

ΟΡΑΣΕΩΣ. 
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