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Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2010
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(για τροποποίηση άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού)

Καλούνται όλα τα μέλη του Ο.Κ.Ν.Ε. (τακτικά και αρωγά) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση
άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού, που θα γίνει την Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 11.00’ στο
Παράρτημα ΟΚΝΕ 107 – Μαρκόπουλο.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1.
2.
3.

4.

Προαγωγή Αρωγών μελών σε Τακτικά.
Ανακοίνωση αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου (24.08.2010).
Τροποποίηση άρθρων Εσωτερικού Κανονισμού ως ακολούθως:
3.1. Το άρθρο 2.2 Κεφ. ΙΙΙ, «Από 1ης Ιανουαρίου 1998 επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε σκύλους που φέρουν αριθμό
δερματοστιξίας, ο οποίος αναγράφεται και στο Γενεαλογικό Χάρτη, εκτός αν είναι γεννημένοι προ της 1ης Ιανουαρίου 1990.»
τροποποιείται «Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε σκύλους που φέρουν αριθμό δερματοστιξίας ή ηλεκτρονική ταυτοποίηση»
3.2. ∆ημιουργείται η Κατηγορία απονομής CAC από 01.01.2011. Μόνο στην κατηγορία αυτή απονέμεται ο τίτλος CAC και
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατηγορία αυτή είναι το TOC ή το ZTP.
3.3. Το άρθρο 2.21 Κεφ ΙΙΙ, «Στις Εκθέσεις που διοργανώνονται από τον Ο.Κ.Ν.Ε., δικαίωμα Πιστοποιητικού Ικανότητος
Πρωταθλήματος (C.A.C.) και Αναπληρωματικού Πιστοποιητικού Ικανότητος Πρωταθλήματος (R.C.A.C.) έχουν μόνο οι σκύλοι
που συμμετέχουν στις κατηγορίες "Ανοικτής" και "Εργασίας".» τροποποιείται « Στις Εκθέσεις που διοργανώνονται από τον
Ο.Κ.Ν.Ε., δικαίωμα Πιστοποιητικού Ικανότητος Πρωταθλήματος (C.A.C.) και Αναπληρωματικού Πιστοποιητικού Ικανότητος
Πρωταθλήματος (R.C.A.C.) έχουν μόνο οι σκύλοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία απονομής CAC».
3.4. Το άρθρο 2.23 Κεφ ΙΙΙ, «Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τέσσερα Πιστοποιητικά Ικανότητος
Πρωταθλήματος (C.A.C.) από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του
Ο.Κ.Ν.Ε., και έχει περάσει τις εξετάσεις TOC, ΕΕΙΠ και Ε∆Α, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος
συνοδεύει στο εξής το όνομά του. Σε περίπτωση που ο σκύλος κατέχει τίτλο εργασίας IPO ή SchH αρκούν τρία CAC αντί
τεσσάρων από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε.»
τροποποιείται «Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τέσσερα Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλήματος
(C.A.C.) από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε., και έχει
περάσει τις εξετάσεις TOC, ΕΕΙΠ και Ε∆Α, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητού Ελλάδος (CH.GR.), ο οποίος συνοδεύει στο εξής
το όνομά του. Σε περίπτωση που ο σκύλος κατέχει πλέον των ανωτέρω και τίτλο εργασίας IPO ή SchH αρκούν τρία CAC αντί
τεσσάρων από τρεις διαφορετικούς κριτές, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον σε Έκθεση Μορφολογίας του Ο.Κ.Ν.Ε.»
3.5. Γενική προσθήκη της Κατηγορίας απονομής CAC, όπου γίνεται λόγος για προβλεπόμενους χαρακτηρισμούς κ.λ.π.
3.6. Το άρθρο 6.7 Κεφ ΙΙΙ, «Οι σκύλοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Κατηγορία Πρωταθλήματος για τη διεκδίκηση του τίτλου
"Πρωταθλητής Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε." (DVGrSieger), οφείλουν να είναι κάτοχοι τίτλου TOC και να έχουν περάσει την εξέταση
Ε∆Α.» τροποποιείται «Οι σκύλοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Κατηγορία Πρωταθλήματος για τη διεκδίκηση του τίτλου
"Πρωταθλητής Μορφολογίας Ο.Κ.Ν.Ε." (DVGrSieger), οφείλουν να είναι κάτοχοι τίτλου TOC ή ZTP και να έχουν περάσει την
εξέταση Ε∆Α. Από το 2011 υποχρεωτικά TOC+HD ή ZTP και Ε∆Α. Από το 2012 υποχρεωτικά ZTP, Ε∆Α και IPO.».
3.7. Κατώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή στο TOC οι 12 μήνες.
Ψήφισμα για αποκλεισμό συμμετοχής του κ. ∆. Κυριακόπουλου από τις εκδηλώσεις του Σωματείου μας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νεώτερη πρόσκληση
μετά οκτώ ημέρες (Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010) στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα και υπάρχει
απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα (άρθρο 18 Καταστατικού Ο.Κ.Ν.Ε.).
Οι αιτήσεις προαγωγής Αρωγών μελών σε Τακτικά γίνονται δεκτές μέσω fax (2110153645) ή μέσω E-mail
έως και Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να ελεγχθεί αν οι
ενδιαφερόμενοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Φιλικά,
Για το ∆.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.

Θεόδωρος Ζώρας
Πρόεδρος Ο.Κ.Ν.Ε.

Μαρίτα Μυλωνά
Γεν. Γραμματέας Ο.Κ.Ν.Ε.

Προς το ∆.Σ. του Ο.Κ.Ν.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ο/Η

παρακάτω

υπογράφων/ουσα

……………………………………………..………………………………..

αιτούμαι να προαχθώ σε Τακτικό Μέλος του Ο.Κ.Ν.Ε. κατά την Γενική Συνέλευση της 26ης Σεπτεμβρίου 2010,
στον οποίο έχω εγγραφεί ως αρωγό μέλος από ……/….../.............

Τα Τακτικά μέλη που με προτείνουν είναι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.

Αθήνα, ……./……./2010

Υπογραφή αιτούντος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

