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Βέροια 4-3-2012 
Αρ.Πρωτ. 12/2013 
Πρoς    Λέσχη Εκτροφέων Καναρινιών Αγριοπουλιών ∆ράµας - ΛΕΚΑ∆ 
Θέµα    Ένταξη ΛΕΚΑ∆ στη δύναµη της ΕΟΟ 
 

 

         Αγαπητοί φίλοι, 
 
Ο ΛΕΚΑ∆ είχε εκφράσει τη διάθεση ένταξής του στη δύναµη της ΕΟΟ, εντός του 2012. 

Για το σκοπό αυτό είχε καταθέσει αίτηση εγγραφής στην ΕΟΟ. ΤΟ ∆Σ της ΕΟΟ προσκάλεσε 
το ∆Σ του ΛΕΚΑ∆ να παραστεί στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος  κατά τη διάρκεια 
του ∆Σ της ΕΟΟ, στις 26 Φεβρουαρίου 2012, στη Κατερίνη. 

 
Στη συνάντηση αυτή, παρόντων των µελών του ΛΕΚΑ∆, διαπιστώθηκε οτι ο ΛΕΚΑ∆ δεν 

πληρούσε συγκεκριµένο όρο εγγραφής στη δύναµη της ΕΟΟ. Συγκεκριµένα αποτελούσε 
ιδρυτικό και εν ενεργεία µέλος της οµοσπονδίας ΕΟΕΠΑ. Παράλληλα απαιτούνταν και 
τροποποιήσεις στο καταστατικό του ΛΕΚΑ∆, προκειµένου να είναι εναρµονισµένο µε αυτό της 
ΕΟΟ. Τέλος σας δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες επίλυσης του θέµατος. 

 
 Ο σύλλογός σας προχώρησε στις συγκεκριµένες τροποποιήσεις και παράλληλα µε 

εξώδικη ενηµέρωση στην οµοσπονδία που ανήκε, δήλωσε την αποχώρησή του από αυτήν, µε 
την οποία απο 31-12-2012 επέρχονταν διαγραφή του ΛΕΚΑ∆ απο τα µητρώα της. Ως εκ 
τούτου απο 1-1-2013 δεν υπήρχε το κώλυµα µη ένταξής σας στη δύναµη της ΕΟΟ. 
Παράλληλα καταθέσατε εκ νέου την αίτηση εγγραφής. 

 
Το ∆Σ της ΕΟΟ, συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου 2013 και συζήτησε το θέµα της 

ένταξης του ΛΕΚΑ∆ στη δύναµη της ΕΟΟ. ∆ιαπιστώθηκε οι εκλείπουν οι λόγοι µη ένταξης σας 
(άρθρο 6 παράγραφος 1) και ως εκ τούτου µε βάση το καταστατικό της ΕΟΟ, το ∆Σ 
επικυρώνει την αίτησή σας και παραπέµπει το θέµα στη ΓΣ της ΕΟΟ, όπου θα αποφασιστεί η 
οριστική έγκριση της αίτησής σας στη δύναµη της ΕΟΟ (άρθρο 6 παράγραφος 2). 

 
Ως την οριστική έγκριση της αίτησής σας στη ΓΣ της ΕΟΟ, συµµετέχετε στις εκδηλώσεις 

της ΕΟΟ, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
 
Σας καλωσορίζουµε στις εκδηλώσεις της ΕΟΟ και σας ευχόµαστε καλή συνέχεια. 
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς 

Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γεν.Γραµµατέας  
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