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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 

ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) 

THE KENNEL CLUB OF GREECE 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ» - «ΤHE KENNEL CLUB OF GREECE», με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σ Κ Ο Π Ο Ι 

Σκοποί του Σωματείου είναι : 
α) Η βελτίωση, ανάπτυξη και ευζωία των καθαρόαιμων Φυλών Σκύλων, που έχοντας 
χαρακτήρα κοινωφελή, αναπτύσσει την κυνοφιλία. 
β) H καταγραφή και σύνταξη μητρώου των καθαρόαιμων σκύλων, εκείνων που 
φέρουν επίσημο γενεαλογικό χάρτη από Σωματείο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο 
από τη ∆ιεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (∆.Κ.Ο.) [FEDÉRATION CYNOLOGIQUE 
INTERNATIONALE (F.C.I)], καθώς και από αυτούς που η ∆.Κ.Ο. έχει συνάψει διμερείς 
συμφωνίες και αναγνωρίζει τους γενεαλογικούς χάρτες αυτών.  
γ) Η ανάπτυξη οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μέσω της μελέτης, 
έρευνας, σύνταξης Προτύπων, προώθησης, ανάπτυξης και διάσωσης αρχαίων 
Ελληνικών Φυλών Σκύλων, σπάνιου γενετικού υλικού και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
δ) Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμών που αφορούν σε Εκθέσεις Μορφολογίας, 
Αγώνες Εργασίας Σκύλων, καθώς και ό,τι άλλο προβλέπει η ∆.Κ.Ο. στις ∆ιεθνείς 
Προδιαγραφές της. 
ε) Η πρόκληση κοινωνικού ενδιαφέροντος για την υγεία και προστασία των 
καθαρόαιμων σκύλων στην Ελλάδα, που έχοντας χαρακτήρα κοινωφελή, αναπτύσσει 
την κυνοφιλία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ 
Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται: 
α) Με τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου, που 
εγκρίνεται και τροποποιείται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών της 
Γενικής Συνελεύσεώς του. 
β) Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την πληρέστερη ενημέρωση των 
Μελών του Σωματείου και γενικότερα των κυνοφίλων. 
γ) Με την έκδοση εντύπων, τη δημοσίευση μελετών και άλλων κειμένων στα μέσα 
μαζικής ενημερώσεως που θα στοχεύουν στην προώθηση των επιδιώξεων του 
Σωματείου. 
δ) Με τις προαιρετικές εγγραφές σκύλων στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. (Β.Ε.Κ., 
Β.Ε.Α., Β.Ε.Χ., απόκτηση Γενεαλογικού Χάρτη Export, Αναγνωρίσεις σκύλων, 
Μεταβιβάσεις Ιδιοκτησίας), τις προαιρετικές Κατοχυρώσεις Επωνυμίας Εκτροφείου, 
την προαιρετική χορήγηση Βιβλιαρίου Εργασίας, την προαιρετική διαδικασία της 
διεθνούς πιστοποίησης της βαθμίδας ∆υσπλασίας του Ισχίου και λοιπών ιατρικών 
εξετάσεων και την προαιρετική χορήγηση εξεταστέας ύλης ανάδειξης κριτών σκύλων. 
ε) Με τη διοργάνωση ή παροχή αδείας για διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων, 
που θα διέπονται από τους εκάστοτε κανονισμούς της ∆.Κ.Ο. και του Κ.Ο.Ε. 
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στ) Με την αναγνώριση Κυνοφιλικών Ομίλων Σωματείων μη κερδοσκοπικών, με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί θα αποδέχονται το Καταστατικό και τον εκάστοτε ισχύοντα 
Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο. 
ζ) Με την ανάδειξη των σκοπών, δράσεων και εκδηλώσεων του Κ.Ο.Ε. μέσω της 
ιστοσελίδας του Σωματείου μας. 
η) Με κάθε άλλο κατάλληλο νόμιμο μέσο που προσφέρεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Τα Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι Φυσικά Πρόσωπα τα οποία διακρίνονται σε 
Αρωγά, Τακτικά και Επίτιμα. 
α) Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν, με σχετική Αίτησή τους στο Σωματείο ενήλικες 
και των δύο φύλων, κυνόφιλοι, ιδιοκτήτες και μη, σκύλων, καθώς και όσοι 
αποδεχόμενοι τους σκοπούς του Σωματείου, επιθυμούν να εργασθούν προς επίτευξη 
αυτών ή επιθυμούντες να συντελέσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του 
Σωματείου ενισχύουν αυτόν οικονομικώς, αποδεχόμενοι το Καταστατικό και τον 
εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό αυτού. Τα Αρωγά Μέλη καταβάλουν πλήρη 
εγγραφή και συνδρομή, όπως τα Τακτικά Μέλη, έχουν ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις εκτός του ψηφίζειν, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία το έχουν μόνο τα 
Τακτικά Μέλη.  
β) Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν τα Αρωγά Μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους στον 
Όμιλο και μετά από πρόταση 2 (δύο) ήδη Τακτικών Μελών αφού συμπληρώσουν δύο 
έτη ευδόκιμης θητείας και εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει, θα ανακοινώνονται τα 
ονόματα των προτεινομένων νέων Τακτικών Μελών πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά 
τη Γ.Σ. και εφ’ όσον δεν υπάρχει αντίρρηση για τα προτεινόμενα νέα Τακτικά Μέλη η 
Γενική Συνέλευση επικυρώνει τις αιτήσεις. Κανένα Τακτικό Μέλος δεν μπορεί να 
προτείνει περισσότερα από 2 (δύο) Τακτικά Μέλη το χρόνο. 
γ) Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή 
όσοι δύνανται να προσφέρουν στο Σωματείο με το κύρος, την προσωπικότητα και 
την δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών του 
Σωματείου. Τα Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσει η Γ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη τους, με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών της και μετά από πρόταση ή έγκριση του 
∆.Σ. Τα Επίτιμα Μέλη, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν 
μόνο δικαίωμα συμμετοχής και λόγου. 
Η αποχώρηση Μέλους, από το Σωματείο είναι ελεύθερη. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
1) Κάθε Τακτικό ή Αρωγό Μέλος, οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου, ως 
δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €). Εκτός του ποσού αυτού έχει 
την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής ποσού είκοσι ευρώ (20,00 €). Οι πιο 
πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό να αυξομειώνονται με σχετική απόφαση 
του ∆.Σ. Οι ετήσιες συνδρομές είναι καταβλητέες μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα 
του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους.  
2) Τα Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα έτος, καλούνται με 
έγγραφο του ∆.Σ. να τακτοποιήσουν την οφειλή τους εντός σαράντα πέντε ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω εγγράφου από το ∆.Σ., όπως αυτή 
προκύπτει από τη σχετική ταχυδρομική σφραγίδα ή την απόδειξη αποστολής 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή το αποδεικτικό αποστολής τηλεομοιοτυπίας 
(fax). Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς τους διαγράφονται από το Σωματείο με 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Μέλη που διαγράφονται, λόγω μη 
συμμόρφωσής τους κατά τα ανωτέρω, μπορούν να επανέλθουν με την ιδιότητα που 
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είχαν προ της διαγραφής τους, εφόσον τακτοποιήσουν όλες τις οφειλόμενες 
συνδρομές τους εντός τριετίας από της διαγραφής τους. Ο διαδραμών χρόνος μεταξύ 
της διαγραφής και της επανόδου στο Σωματείο δεν προσμετράται για την προαγωγή 
Αρωγού Μέλους σε Τακτικό. Μετά την πάροδο τριετίας από της διαγραφής τους, 
Αρωγά ή Τακτικά Μέλη που διαγράφηκαν λόγω μη ταμειακής τακτοποίησής τους 
μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο ως Αρωγά Μέλη, καταβάλλοντας το 
δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του έτους εγγραφής τους. Στην 
περίπτωση αυτή, η περίοδος των δύο ετών ευδόκιμης θητείας για την προαγωγή των 
μελών αυτών τους σε Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (β) 
ανωτέρω, θα αρχίζει από την ημερομηνία της επανεγγραφής τους.  
3) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γεν. Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, εφ’ όσον 
είναι ταμειακά εντάξει την ημέρα της σύγκλησής της και μπορούν να αναλάβουν 
οποιοδήποτε αξίωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, 
αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες. 
4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός 
Κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 
1) Με απόφαση του ∆.Σ., το Σωματείο δύναται να αναγνωρίζει, καθοδηγεί και 
υποστηρίζει σωματεία ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
έχουν ως σκοπό τη διάδοση της κυνοφιλίας και τους καθαρόαιμους σκύλους, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στον 
Εσωτερικό Κανονισμό (εφεξής «Αναγνωρισμένοι Όμιλοι»). 
2) Οι Αναγνωρισμένοι Όμιλοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμέσως και πλήρως 
με το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου και τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις τους, αμέσως μόλις λαμβάνουν γνώση αυτών από το ∆Σ του 
Σωματείου. Τα ∆ιοικητικά Συμβούλια των Αναγνωρισμένων Ομίλων υποχρεούνται να 
ενημερώνουν αμελλητί τα Μέλη τους για τις εκάστοτε τροποποιήσεις του παρόντος 
Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου. 
3) Οι Αναγνωρισμένοι Όμιλοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Σωματείο με κάθε 
πρόσφορο μέσο οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού τους, οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας τους ή των στοιχείων 
αλληλογραφίας και επικοινωνίας τους, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της 
συγκρότησης ή σύνθεσης του ∆ιοικητικού τους Συμβουλίου, εντός δεκαπέντε ημερών 
από την εκάστοτε τροποποίηση ή μεταβολή. Επίσης, υποχρεούνται να παρέχουν στο 
∆.Σ. του Σωματείου κάθε πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των Μελών τους, την 
οικονομική διαχείριση των εσόδων τους και την εν γένει τήρηση του Νόμου. 
4) Οι Αναγνωρισμένοι Όμιλοι οφείλουν να καταβάλουν στο Σωματείο δικαίωμα 
εγγραφής 20,00 € και ετήσια συνδρομή 50,00 €. Τα ποσά αυτά είναι δυνατό να 
αυξομειώνονται με σχετική απόφαση του ∆.Σ. Οι ετήσιες συνδρομές είναι 
καταβλητέες μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους. Οι Αναγνωρισμένοι Όμιλοι που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα 
έτος, καλούνται με έγγραφο του ∆.Σ. να τακτοποιήσουν την οφειλή τους εντός 
σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω εγγράφου από 
το ∆.Σ., όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική ταχυδρομική σφραγίδα, ή την απόδειξη 
αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή το αποδεικτικό αποστολής 
τηλεομοιοτυπίας (fax). Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς τους αίρεται η αναγνώρισή 
τους από το Σωματείο με απόφαση του ∆.Σ.. Όμιλοι των οποίων αίρεται η 
αναγνώριση, λόγω μη συμμόρφωσής τους κατά τα ανωτέρω, μπορούν να 
αναγνωρισθούν εκ νέου από το Σωματείο με απόφαση του ∆.Σ., εφόσον 
τακτοποιήσουν όλες τις οφειλόμενες συνδρομές τους εντός τριετίας από της 
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διαγραφής τους. Μετά την πάροδο της τριετίας, Όμιλοι μπορούν να αναγνωρισθούν 
εκ νέου από το Σωματείο με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν θετικής εισηγήσεως του ∆.Σ. 
5) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 7 
του παρόντος, να επιβάλλει σε Αναγνωρισμένους Ομίλους μια ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες πειθαρχικές ποινές με προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα: 
α. έγγραφη παρατήρηση,  
β. αυστηρή έγγραφη επίπληξη,  
γ. μη έγκριση διενέργειας εκδήλωσης 
 
Μετά από πρόταση του ∆.Σ. η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει για την 
προσωρινή ή οριστική άρση της αναγνώρισης του Σωματείου με απλή πλειοψηφία 
των παρόντων μελών  
 
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α. σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος Καταστατικού, του 
Εσωτερικού Κανονισμού ή των Νόμων, 
β. σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων που δεν συνάδουν με τους σκοπούς του 
ΚΟΕ και τους τρόπους επίτευξης αυτών,  
γ. σε περίπτωση μη διοργάνωσης από τους ίδιους τουλάχιστον μίας (1) επίσημης 
Εκδήλωσης ανά διετία (Έκθεση Μορφολογίας CAC, Εξετάσεις Εργασίας IPO, Αγώνες 
Κυνηγετικών Ικανοτήτων). ∆ιευκρινίζεται ότι δεν συνιστά αυτοπρόσωπη διοργάνωση 
επίσημης εκδήλωσης η αναγνώριση των αποτελεσμάτων εκδήλωσης άλλου Ομίλου. 
δ. σε περίπτωση μη τήρησης του Καταστατικού τους, όπως ιδίως σε περίπτωση μη 
σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων των Μελών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Καταστατικό τους. 
ε. σε περίπτωση που αρνούνται αναιτιολόγητα ή με αιτιολογία που αντίκειται στο 
παρόν Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή το Νόμο, την εισδοχή Νέων Μελών 
στον Όμιλό τους, 
στ. σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας αποστολής στο Σωματείο των 
αποτελεσμάτων των εκδηλώσεων που έχουν διοργανώσει, σύμφωνα με τα σχετικά 
υποδείγματα αποστολής αποτελεσμάτων που τους έχει κοινοποιήσει το Σωματείο. 
Το Σωματείο εφαρμόζει σε βάρος των Αναγνωρισμένων Ομίλων την πειθαρχική 
διαδικασία του Άρθρου 7 του παρόντος και επιβάλλει τις ανωτέρω πειθαρχικές ποινές 
είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος, είτε αυτεπαγγέλτως, κατόπιν 
περιέλευσης σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με ενδεχόμενη διάπραξη 
οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πειθαρχικές παραβάσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1) Η μη συμμετοχή Τακτικού Μέλους Φυσικού Προσώπου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο Άρθρο 17 του παρόντος, σε τρεις συνεχόμενες Τακτικές ή Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις, έχει αυτόματα ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητος του 
Μέλους αυτού ως Τακτικού, η οποία πιστοποιείται από το ∆.Σ.  
Εξαιρούνται οι απόντες για κυνολογικούς λόγους ήτοι: συμμετοχή σε Εκθέσεις 
Μορφολογίας, Εξετάσεις Εργασίας, Εθνικές Ομάδες, ως Κριτές, εντός ή εκτός 
Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή, το κωλυόμενο Μέλος οφείλει να ενημερώσει 
εγγράφως τη Γ.Σ., πριν την έναρξή της. 
2) Αν Τακτικό ή Αρωγό Μέλος του Σωματείου με την δραστηριότητά του παραβεί 
κατάφορα τους νόμους περί Σωματείων ή υποπέσει σε κάποιο από τα ακόλουθα 
πειθαρχικά παραπτώματα:  
α. από πρόθεση ή αμέλεια κακοποίηση ζώου,  
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β. έκθεση ή εγκατάλειψη ζώου,  
γ. παράβαση των όρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Σωματείου,  
δ. τέλεση πράξεων που να αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου,  
ε. κάθε πράξη που μπορεί να επιφέρει βλάβη στο Σωματείο και να εμποδίσει τη 
πραγμάτωση των Σκοπών του,  
στ. απρεπή συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα Μέλη του Σωματείου, καθώς και σε 
Κυνολογικές ή άλλες Εκδηλώσεις του Σωματείου,  
ζ. εναντίωση σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου,  
η. κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Σωματείου. 
θ. δεν τηρεί τους προβλεπόμενους από το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό 
του Κ.Ο.Ε. και τους Κανονισμούς της ∆.Κ.Ο. όρους συμμετοχής σε Κυνολογική 
Εκδήλωση που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. ή της ∆.Κ.Ο, οι οποίοι 
αναφέρονται ρητά στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (πεδίο της ∆ήλωσης Συμμετοχής σε 
Κυνολογική Εκδήλωση) και οι οποίοι υποχρεωτικά υπογράφονται από τον 
συμμετέχοντα, το ∆.Σ. επιβάλλει στο πειθαρχικώς εγκαλούμενο Μέλος ανάλογα με 
την βαρύτητα του παραπτώματος, αφού λάβει έγκαιρα γνώση όλου του υλικού που 
στηρίζει την σε βάρος του πειθαρχική κατηγορία και μετά την απολογία αυτού, μια ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές με προσωρινό ή οριστικό 
χαρακτήρα: 
α. της έγγραφης παρατηρήσεως,  
β. της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως,  
γ. της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής ή και της 
απλής παρουσίας του Μέλους ή / και των σκύλων ιδιοκτησίας του, σε ορισμένες ή 
όλες τις εκδηλώσεις που τελούν υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.,  
δ. Την προσωρινή ή την οριστική στέρηση του δικαιώματος ανάληψης αξιωμάτων 
στο ∆.Σ., και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Κ.Ο.Ε.  
ε. Τον αποκλεισμό από το δικαίωμα διορισμού ως Κριτή σε οποιαδήποτε κυνολογική 
εκδήλωση του Κ.Ο.Ε και εκδήλωση υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.,  
στ. Τον αποκλεισμό από το δικαίωμα συμμετοχής στην οργάνωση ή πραγματοποίηση 
οιασδήποτε κυνολογικής εκδήλωσης του Κ.Ο.Ε.  
ζ. της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από την Γ.Σ. 
3) Κατά των Μελών του ∆.Σ., την πειθαρχική εξουσία για τους προαναφερθέντες 
λόγους, ασκεί η Γεν. Συνέλευση, η οποία επιβάλει ανάλογα με την βαρύτητα του 
παραπτώματος, τις ποινές:  
α. της έγγραφης παρατήρησης,  
β. της αυστηρής έγγραφης επίπληξης,  
γ. της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής ή και της 
απλής παρουσίας του Μέλους ή/και των σκύλων ιδιοκτησίας του σε ορισμένες ή όλες 
τις εκδηλώσεις που τελούν υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.,  
δ. Την προσωρινή ή την οριστική στέρηση του δικαιώματος ανάληψης αξιωμάτων ή 
έκπτωση από το αξίωμα που ήδη κατέχει στο ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του 
Κ.Ο.Ε.,  
ε. Τον αποκλεισμό από το δικαίωμα διορισμού ως Κριτή σε οποιαδήποτε κυνολογική 
εκδήλωση του Κ.Ο.Ε και εκδήλωση υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.  
στ. της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.  
4) Οποιοδήποτε Μέλος ή και το ίδιο το ∆.Σ. δύναται να υποβάλλει καταγγελία-μομφή 
σε βάρος Μελών του Κ.Ο.Ε. για συμπεριφορά που υπήρξε επιβλαβής για τα καλώς 
εννοούμενα συμφέροντα εγγεγραμμένων στον Κ.Ο.Ε σκύλων, κυνολογικών 
εκδηλώσεων, των Μελών ή του ιδίου του Ομίλου και συνιστά παράβαση των 
διατάξεων του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού ή του Νόμου.  
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5) Οι αναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως σε δύο αντίγραφα, 
να περιγράφουν αναλυτικά τον επί του προκειμένου λόγο, να υπογραφούν και να 
αποσταλούν στο ∆Σ του Σωματείου. Αμέσως μετά τη λήψη δεόντως υποβαλλομένων 
κατηγοριών, το ∆.Σ. ορίζει ένα Μέλος του ως εισηγητή επί των αναφερομένων 
κατηγοριών. Ο Εισηγητής διενεργεί την προκαταρκτική έρευνα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Ο εισηγητής οφείλει να έχει ολοκληρώσει 
εντός εξαμήνου την εισήγησή του, άλλως να εξηγήσει στο ∆.Σ. τους λόγους για τους 
οποίους αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ∆.Σ. δύναται είτε να δεχθεί τις εξηγήσεις του 
Εισηγητή είτε να ορίσει άλλον Εισηγητή. Μετά την ολοκλήρωση του φακέλου είτε 
εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο είτε προτείνει την 
κλήση του καταγγελλομένου σε έγγραφη απολογία ενώπιον του ∆.Σ., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. 
Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσμίας της, το ∆.Σ. 
προσδιορίζει με πράξη του την ημέρα κατά την οποία θα κριθεί η υπόθεση. Η ημέρα, 
η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης ανακοινώνεται εγγράφως στον καταγγελλόμενο 
πριν από τέσσερις τουλάχιστον ημέρες. Μετά την απολογία, η υπόθεση 
ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης από το ∆.Σ., το οποίο αποφασίζει με 
φανερή ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή και αμέσως γράφεται η απόφαση σε ειδικό 
βιβλίο Πειθαρχικών Αποφάσεων, με απαραίτητη μνεία της τυχόν μειοψηφίας και της 
άποψης που αυτή εξέφρασε. 
6) Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των 
Αρωγών και Τακτικών Μελών του Σωματείου, καθώς και εκείνη που απαγγέλλει την 
έκπτωση από το αξίωμα ή την οριστική αποβολή του Μέλους του ∆.Σ., λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 15. 
Το πειθαρχικά εγκαλούμενο Μέλος δεν ψηφίζει. 
7) Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί οριστικής διαγραφής Μέλους 
του ∆.Σ. αλλά και κατά κάθε πειθαρχικής απόφασης του ∆.Σ. ή της Γ.Σ. με την οποία 
επιβάλλεται πειθαρχική ποινή, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
1. Οι πόροι του Σωματείου είναι : 
α) Τα δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του  
β) Η κάθε εισφορά για την προαιρετική συμμετοχή σκύλων ιδιοκτησίας των μελών 
και μη μελών, σε Κυνολογικές Εκδηλώσεις (Εκθέσεις, Εξετάσεις και Αγώνες Εργασίας 
κλπ), που διοργανώνει το Σωματείο. 
γ) Κάθε άλλη προαιρετική εισφορά των μελών του Σωματείου 
δ) Τυχόν δωρεές των μελών ή τρίτων προς το Σωματείο, καθώς και κάθε είδους 
χορηγίες μελών ή τρίτων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και, εν γένει, 
των σκοπών του Σωματείου.  
ε) Κληρονομία που τυχόν ήθελε καταληφθεί υπέρ του Σωματείου. 
στ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της τυχόν περιουσίας του. 
ζ) Έσοδα από ενδεχόμενη διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς, χορού ή οποιασδήποτε 
άλλης εκδήλωσης που θα διοργανώνει το Σωματείο, στο πλαίσιο των σκοπών του, 
καθώς και από την ανάπτυξη ή συμμετοχή του Σωματείου σε ερευνητικά ή 
επιστημονικά προγράμματα. 
η) Οι εισφορές των ιδιοκτητών σκύλων, μελών και μη μελών του σωματείου, για τις 
προαιρετικές εγγραφές σκύλων στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. (Β.Ε.Κ., Β.Ε.Α., 
Β.Ε.Χ., Β.Ε.Α.Χ. απόκτηση Γενεαλογικού Χάρτη Export, Αναγνωρίσεις σκύλων, 
Μεταβιβάσεις Ιδιοκτησίας), τις προαιρετικές Κατοχυρώσεις Επωνυμίας Εκτροφείου, 
την προαιρετική απόκτηση Βιβλιαρίου Εργασίας, την προαιρετική διαδικασία της 
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διεθνούς πιστοποίησης της βαθμίδας ∆υσπλασίας του Ισχίου και λοιπών ιατρικών 
εξετάσεων και την προαιρετική απόκτηση εξεταστέας ύλης ανάδειξης κριτών σκύλων. 
θ) Η διάθεση διαφόρων εντύπων, λοιπών μέσων διαφημιστικού και ενημερωτικού 
υλικού με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της κυνοφιλίας, καθώς και η διάθεση της 
εξεταστέας ύλης ανάδειξης Κριτών σκύλων, Βοηθών Καθηκόντων Προστασίας και 
συναφών θεμάτων. 
ι) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.  
2. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διανομή των εσόδων ή του πλεονάσματος 
της περιουσίας του Σωματείου στα μέλη του. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 
Το Σωματείο ανακηρύσσει ευεργέτες του, εκείνους οι οποίοι του προσφέρουν 
σημαντική οικονομική ενίσχυση. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο 
χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση, με τρία (3) αναπληρωματικά Μέλη του, σε μυστική 
ψηφοφορία μεταξύ των Τακτικών Μελών. Ως αναπληρωματικά Μέλη θεωρούνται οι 
κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως επόμενοι των επτά εκλεγέντων μελών. Το ∆.Σ. που 
προέρχεται από τις εκλογές, ανέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με 
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου. Τα λοιπά Μέλη μπορούν να οριστούν 
ως αναπληρωτές αυτών, για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωσή 
τους στο παρόν Καταστατικό. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται 
αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί από τρία μέλη του, βρίσκεται δε σε 
απαρτία αν είναι παρόντα τα (5) πέντε από τα μέλη του. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  
Τα Μέλη του ∆.Σ. απόντα ή κωλυόμενα δι’ οιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις 
συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται δι’ ετέρου Μέλους του ∆.Σ., 
οριζομένου δι’ επιστολής ή τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι 
τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Έκαστος όμως των Συμβούλων δύναται να 
αντιπροσωπεύει μόνο έναν έτερο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν 
δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα σε αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
1. Το ∆.Σ. έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, 
ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη, 
επιτρεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει 
αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, 
συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, τον 
Ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επομένου, μεριμνά 
για την συγκέντρωση των πόρων του Συλλόγου και για την επωφελή τους 
εκμετάλλευση. 
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2. Τα μέλη του ∆.Σ. δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή από το Σωματείο για την άσκηση 
των καθηκόντων και δραστηριοτήτων τους υπό την ιδιότητά τους αυτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.λ.π. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στα ∆ικαστήρια και σε άλλες Αρχές, 
καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του Σωματείου. Συγκαλεί και διευθύνει, με βάση τα 
θέματα της ημερησίας διατάξεως, τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και υπογράφει όλα τα 
έγγραφα του Συλλόγου, τα Πρακτικά του ∆.Σ. και των Γ.Σ. κλπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και 
τούτον ένα από τα μέλη του ∆.Σ. που ορίζεται από την πλειοψηφία του. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, κρατάει τα 
Πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, το μητρώο των 
μελών τη σφραγίδα του Σωματείου και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία, 
συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ο Ταμίας έχει την ταμειακή διαχείριση του Σωματείου, κάνει εισπράξεις και πληρωμές, 
εκδίδοντας υποχρεωτικά τριπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και από τον 
Πρόεδρο, τηρεί και διαφυλάσσει τα Βιβλία και Στοιχεία του Σωματείου 
ενημερώνοντας το ∆.Σ. και ενεργεί ο ίδιος ή ο Πρόεδρος, τις τυχόν καταθέσεις και 
αναλήψεις από Τράπεζες και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το ∆.Σ. δύναται με απόφασή 
του να αναθέσει καθήκοντα Βοηθού Ταμία σε υπάλληλο του Σωματείου.  
Συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς με τη βοήθεια του λογιστή, που 
συνυπογράφονται από τα μέλη του ∆.Σ. και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση για 
έγκριση. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνει μέλος του ∆.Σ., με 
απόφαση αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Την ημέρα της εκλογής του ∆.Σ., μαζί με τα Μέλη του εκλέγεται από τη Γ.Σ. Τριμελής 
Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά Μέλη της, η θητεία της οποίας είναι 
διετής, όπως και του ∆.Σ. Την επομένη της εκλογής της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει 
μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο 
ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, του Προϋπολογισμού 
και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως 
των λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του ∆.Σ. 
από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της 
Γενικής Συνέλευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου και 
αποφασίζει, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, για όλα τα θέματα που 
το αφορούν. Συγκαλείται Τακτικά κάθε χρόνο, μέχρι μήνα Μάιο, με πρόσκληση του 
Προέδρου του ∆.Σ. και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το ∆.Σ. ή η Εξελεγκτική 
Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει Μελών του Σωματείου, με 
έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερησίας 
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∆ιατάξεως, οπότε το ∆.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική 
Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 
∆.Σ. που ανακοινώνεται στα Μέλη 10 ημέρες πριν τη σύγκλησή της και που 
αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Σωματείου. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Ημερησίας ∆ιατάξεως. Σε 
περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς 
νεότερη πρόσκληση, μετά από 7 (επτά) ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια 
θέματα και υπάρχει απαρτία, όσα Μέλη και αν είναι παρόντα. 
Συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να 
παρακολουθήσουν και τα Αρωγά και Επίτιμα Μέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου και 
μόνο με το δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση που ζητούν τον λόγο περισσότερα του 
ενός Αρωγά Μέλη ή Επίτιμα Μέλη, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δίδει τον λόγο 
σε δύο Αρωγά και ένα Επίτιμο. 
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται 
στο παρόν, όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ½ συν 1 των ταμειακώς 
εντάξει Μελών. 
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει Τακτικό Μέλος του Σωματείου, που εκλέγεται μόλις 
αρχίσει η συνεδρίασή της, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και δεν 
έχει την ιδιότητα του Μέλους του ∆.Σ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση της χειρός, 
εκτός αν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. έχει την νικώσα ψήφο. 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για την τροποποίηση του Καταστατικού 
και τη διάλυση του Σωματείου. Στις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται η παρουσία 
των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών 
και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Για την μεταβολή όμως του 
σκοπού του Σωματείου, απαιτείται σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η παμψηφία των 
μελών του, οπότε τα απόντα Μέλη συναινούν εγγράφως. 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το ∆.Σ. για έγκριση η Έκθεση 
Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί με την έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
1. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στη διάλυση του Σωματείου, 
πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές σε περίπτωση δε μη διορισμού τους, σαν 
εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου, των οποίων οι 
ευθύνες και το έργο τους προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. 
2. Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία του Σωματείου, με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, περιέρχεται σε άλλο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
δραστηριοποιείται στην προαγωγή της κυνοφιλίας ή ζωοφιλίας ή της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
3. Απαγορεύεται η διανομή στα μέλη του Σωματείου, τυχόν πλεονάσματος της 
περιουσίας του που ήθελε προκύψει από την εκκαθάρισή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Κάθε δύο (2) χρόνια, μέχρι το μήνα Μάιο η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με 
μυστική ψηφοφορία τα Μέλη του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για τον σκοπό 
αυτό υποβάλλονται στο ∆.Σ., μέχρι τέσσερις εργάσιμες ημέρες προ των αρχαιρεσιών, 
οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων 
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε Μέλος δικαιούμενο 
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ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεώς του, θέτοντας δίπλα στο όνομά τους 
σταυρό, δικαιούται δε να βάλει έως τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσος και ο 
αριθμός των εκλεγομένων μελών. ∆ηλαδή για το ∆.Σ. μέχρι επτά (7) και για την 
Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρία (3). Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια 
χαρακτηριστικά, που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται 
από τη Γενική Συνέλευση άκυρα. Από τα Μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, 
θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, εκείνα που έλαβαν τους περισσότερους 
σταυρούς προτιμήσεως. Τα τρία επόμενα σε αριθμό ψήφων Μέλη, θεωρούνται 
εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα 
ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά την 
έναρξη της διαδικασίας των Αρχαιρεσιών, πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο 
αναπληρωματικά Μέλη. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των 
εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα αυτά, 
συντάσσει ειδικό Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στα Πρακτικά της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις Αρχαιρεσίες, συγκροτείται σε Σώμα 
και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή/και του ∆.Σ. μπορούν να συσταθούν ειδικές 
Επιτροπές Μελών, για την μελέτη και προώθηση των σκοπών του Σωματείου και 
υποβοήθηση του έργου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 
Το Σωματείο έχει σφραγίδα, η οποία μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και 
του Γενικού Γραμματέα, σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις 
σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 
Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 27 Άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που 
έγιναν, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από 
την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο ∆ημόσιο Βιβλίο Σωματείων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3949/84 ΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 29.04.2002, ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 
1263/03 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 19.01.2014, ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 
13/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. 

 


