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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της Ελληνικής Λέσχης 
Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ. 

 
2. Την κείμενη νομοθεσία περί σωματείων 

 
 
 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό  
Παραγγελίας και Διαχείρισης Δαχτυλιδιών 

 
της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – Ε.Λ.Ι.Τ.  

που έχει ως εξής: 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Εισαγωγή – Γενικά 

 

Ο παρών κανονισμός περιγράφει τις διαδικασίες για την χορήγηση των δαχτυλιδιών στα  

μέλη της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – ΕΛΙΤ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού Τιμπράδο – 

ΕΛΙΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ενεργεί κάθε πράξη διοίκηση, διεύθυνσης και διαχείρισης 

του σωματείου. Είναι δε αποκλειστικά αρμόδιο για την χορήγηση κάθε χρόνο των μεταλλικών 

κλειστού τύπου εγχάρακτων δαχτυλιδιών στα μέλη του σωματείου, προκειμένου να 

δαχτυλιδώνουν τα καναρίνια τους. 

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, τα μέλη υποχρεούνται να 

δαχτυλιδώνουν τους νεοσσούς της εκτροφής τους (καναρίνια Timbrado Español) με τα 

δαχτυλίδια που χορηγεί το σωματείο.  

Τα μέλη πρέπει να δαχτυλιδώνουν τους νεοσσούς με τα δαχτυλίδια που φέρουν το έτος 

με το αντίστοιχο έτος γέννησης των νεοσσών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προδιαγραφές 

 

Τα δαχτυλίδια των καναρινιών κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές (τύπος, 

χρωματισμός κλπ) της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Συνομοσπονδίας (COM).  

Τα δαχτυλίδια κάθε εκτροφικού έτους φέρουν τον αντίστοιχο προβλεπόμενο χρωματισμό, 

είναι μεταλλικά κλειστού τύπου και στην περίμετρό τους είναι εγχάρακτα με τα στοιχεία που 

περιγράφονται παρακάτω.  
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Η διάμετρος των δαχτυλιδιών είναι τουλάχιστον 2,9 mm, ενώ προτιμάται η διάμετρος των 

3,0 mm σύμφωνα και με την πρακτική που ακολουθείται για την φυλή Timbrado Español από 

τα Ισπανικά σωματεία και ομοσπονδίες.  

Στην περίμετρό τους τα δαχτυλίδια φέρουν εγχάρακτα κατ’ ελάχιστο τον κωδικό του 

σωματείου (ST), τον κωδικό του εκτροφέα ο οποίος χορηγείται από το Δ.Σ., τα στοιχεία της 

ομοσπονδίας στην οποία ανήκει το σωματείο, το εκτροφικό έτος, τον κωδικό διαμετρήματος 

και τον αύξοντα αριθμό εκάστου δαχτυλιδιού.  

Στις περιπτώσεις νέων μελών όταν δεν είναι εφικτό να χορηγηθούν δαχτυλίδια με τον 

κωδικό μέλους και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκτροφείς, δύναται το σωματείο να 

χορηγεί δαχτυλίδια με γενικό κωδικό ST999 με αύξουσα αρίθμηση. Το σωματείο χρεώνει στην 

περίπτωση αυτή τους αύξοντες αριθμούς στο όνομα κάθε νέου μέλους προκειμένου να είναι 

γνωστό σε ποιον ανήκουν και για να είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς-

εκθέσεις κλπ. Το επόμενο εκτροφικό έτος τα μέλη αυτά θα λαμβάνουν τα δαχτυλίδια με τον 

κωδικό τους. Η επιλογή της διαδικασίας αυτής γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 

δεν δύναται να διατεθούν δαχτυλίδια με τον κωδικό του νέου μέλους.  

Τα δαχτυλίδια δεν μεταβιβάζονται, δεν επιτρέπεται η μεταπώλησή τους σε καμία 

περίπτωση και είναι προσωπικά για κάθε εκτροφέα. Το Δ.Σ. του σωματείου διατηρεί το 

δικαίωμα να επιβάλει ανάλογες ποινές στα μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό και τους 

εσωτερικούς κανονισμούς,  όταν διαπιστώνεται παρέκκλιση των ανωτέρω.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διαδικασία χορήγησης δαχτυλιδιών – Προϋποθέσεις 

 

Τα δαχτυλίδια χορηγούνται κάθε χρόνο στα μέλη του σωματείου αποκλειστικά από το Δ.Σ. 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και στον κανονισμό.  

Αρμόδιος για τη διαχείριση της παραγγελίας των δαχτυλιδιών του σωματείου είναι ο 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. ο οποίος συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τον Ταμία 

του Δ.Σ. 

Προκειμένου κάθε εγγεγραμμένο μέλος να μπορεί να συμμετάσχει στην παραγγελία 

δαχτυλιδιών του σωματείου θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 

τουλάχιστον για το προηγούμενο έτος.  

Ειδικά τα νέα μέλη του σωματείου, αυτά δηλαδή που εγγράφονται στο σωματείο για 

πρώτη φορά κατά το έτος που αφορά η παραγγελία των δαχτυλιδιών,  προκειμένου να λάβουν 

μέρος στην παραγγελία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν καταβάλει το ποσό της εγγραφή 

τους (εάν υπάρχει), την ετήσια συνδρομή καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος των 

δαχτυλιδιών. 

Για  να ληφθεί υπόψη το αίτημα κάθε μέλους στην εκάστοτε παραγγελία θα πρέπει να 

έχει τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον κανονισμό, κατά την ημερομηνία 

λήξης της. Ο αρμόδιος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., υποχρεούται να μην λάβει 
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υπόψη του αίτημα μέλους που δεν είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα,  ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση τυχόν ζημία του σωματείου θα βαρύνει τον ίδιο.  

Για να είναι δυνατή η παράδοση των δαχτυλιδιών, το μέλος θα πρέπει να έχει καταβάλει 

υποχρεωτικά και την συνδρομή του έτους στο οποίο αφορούν τα δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια δεν 

παραδίδονται κατά το διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου εκάστου έτους.    

Ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός ανά μέλος, τα 30 τεμάχια δαχτυλιδιών ανά έτος με 

δυνατότητα παραγγελίας απεριόριστου αριθμού τεμαχίων τα οποία αυξάνονται υποχρεωτικά 

ανά δεκάδα.  

Σε εφαρμογή της από 05-02-2017 Γ.Σ. της ΕΛΙΤ, το Δ.Σ. στις 08-03-2017 αποφάσισε 

ομόφωνα την έναρξη των εγγραφών στην κατηγορία júnior στην οποία μπορούν να εγγραφούν 

δωρεάν και χωρίς ετήσια συνδρομή, τέκνα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΛΙΤ, 

ηλικίας 8-18 ετών, λαμβάνοντας τον ίδιο κωδικό αριθμό που έχει ο γονέας και την προσθήκη 

του διακριτικού J, με δικαίωμα συμμετοχής και στους διαγωνισμούς-εκθέσεις. Συνεπώς, είναι 

δυνατή η συμμετοχή και της κατηγορίας αυτής στις εκάστοτε παραγγελίες δαχτυλιδιών με το 

ίδιο κόστος με την κατηγορία των ενηλίκων μελών. Ο ελάχιστος αριθμός δαχτυλιδιών που 

μπορεί να χορηγηθεί ανά μέλος της κατηγορία αυτής ορίζεται στα 10 τεμάχια και ο μέγιστος 

στα 20 τεμάχια.  

Η παράδοση των δαχτυλιδιών πραγματοποιείται κάθε φορά με αποστολή στα μέλη, με 

χρέωση του παραλήπτη και αποκλειστικά μέσω εταιρίας Courier.  

Επίσης, η παράδοση των δαχτυλιδιών δύναται να γίνεται και σε συναντήσεις μελών του 

σωματείου εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

Τα μέλη στο αίτημα τους, δηλώνουν τον τρόπο που επιθυμούν να παραλάβουν τα 

δαχτυλίδια τους, δηλαδή μέσω Courier ή σε συνάντηση μελών του σωματείου. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει σχετική δήλωσή τους, τα δαχτυλίδια αποτελούνται μέσω  Courier.  

Οι παραγγελίες των δαχτυλιδιών πραγματοποιούνται κάθε φορά σύμφωνα με τον 

κανονισμό και δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση άλλης ανακοίνωσης από το σωματείο. Σε κάθε 

περίπτωση, τυχόν ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σωματείου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Παραγγελίες - Κόστος δαχτυλιδιών - Διαδικασία πληρωμής 

 

Αιτήματα για την παραγγελία δαχτυλιδιών και του τρόπου παραλαβής τους, γίνονται 

δεκτά κατόπιν αποστολής από τα μέλη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου info@elit-timbrado.gr, ή αποστολής ηλεκτρονικού 

αιτήματος,  εφόσον υπάρχει ειδική για το σκοπό αυτό πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του 

σωματείου www.elit-timbrado.gr, ή με ενημέρωση του αρμόδιου Υπευθύνου Δημοσίων 

Σχέσεων του Δ.Σ. 

Το κόστος των δαχτυλιδιών ανά τεμάχιο, εξαρτάται από την περίοδο της παραγγελίας 

σύμφωνα με τον κανονισμό.  
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Με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου, το κόστος των δαχτυλιδιών,  δύναται να 

αναπροσαρμόζεται κάθε έτος. 

Η πληρωμή των δαχτυλιδιών γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που 

διαθέτει το σωματείο στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ GR9401101070000010700465403 

τηρουμένων πάντα των προθεσμιών του κανονισμού. Επισημαίνεται, ότι τυχόν τραπεζικά 

έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τα μέλη. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πληρωμή των δαχτυλιδιών δύναται να γίνεται με μετρητά 

και σε συναντήσεις μελών του σωματείου εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Περίοδοι Παραγγελίας Δαχτυλιδιών 

 

Οι περίοδοι που πραγματοποιούνται παραγγελίες δαχτυλιδιών από το σωματείο για τα 

μέλη έχουν ως εξής: 

 

 1η παραγγελία 

Έναρξη παραγγελίας: την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους 

Λήξη παραγγελίας: την 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους  

Πιθανή ημερομηνία παράδοσης: έως την 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους.  

Κόστος ανά τεμάχιο: 0,35€ 

Ελάχιστος αριθμός δαχτυλιδιών για συμμετοχή στην 1η παραγγελία: 30 τεμάχια ανά μέλος 

και αύξηση ανά δεκάδα. Για την κατηγορία júnior 10 τεμάχια ανά μέλος και έως 20 τεμάχια. 

 

 2η παραγγελία 

Έναρξη παραγγελίας: την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους 

Λήξη παραγγελίας: την 30η Ιανουαρίου εκάστου έτους  

Πιθανή ημερομηνία παράδοσης: έως την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 

Κόστος ανά τεμάχιο: 0,45€  

Ελάχιστος αριθμός δαχτυλιδιών για συμμετοχή στην 2η παραγγελία: 30 τεμάχια ανά μέλος 

που συμμετέχει πρώτη φορά για το έτος και αύξηση ανά δεκάδα. Για τα μέλη που 

συμμετέχουν για δεύτερη φορά (για συμπλήρωση επιπλέον τεμαχίων του έτους) 10 τεμάχια 

και αύξηση ανά δεκάδα. Για την κατηγορία júnior, 10 τεμάχια ανά μέλος που συμμετέχει 

πρώτη φορά για το έτος και έως 20 τεμάχια, ενώ για μέλη που συμμετέχουν δεύτερη φορά  10 

τεμάχια (για συμπλήρωση επιπλέον τεμαχίων του έτους). 

 

 3η παραγγελία 

Έναρξη παραγγελίας: την 1η Μαρτίου εκάστου έτους 

Λήξη παραγγελίας: την 30η Απριλίου εκάστου έτους  

Πιθανή ημερομηνία παράδοσης: έως την 30η Μαΐου εκάστου έτους. 

Κόστος ανά τεμάχιο: 0,50€  
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Ελάχιστος αριθμός δαχτυλιδιών για συμμετοχή στην 3η παραγγελία: 30 τεμάχια ανά μέλος 

που συμμετέχει πρώτη φορά για το έτος και αύξηση ανά δεκάδα. Για τα μέλη που 

συμμετέχουν για δεύτερη φορά (για συμπλήρωση επιπλέον τεμαχίων του έτους) 10 τεμάχια 

και αύξηση ανά δεκάδα. Για την κατηγορία júnior, 10 τεμάχια ανά μέλος που συμμετέχει 

πρώτη φορά για το έτος και έως 20 τεμάχια, ενώ για μέλη που συμμετέχουν δεύτερη φορά 10 

τεμάχια (για συμπλήρωση επιπλέον τεμαχίων του έτους). 

 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα κάθε μέλος και να συμπεριληφθεί στην εκάστοτε 

παραγγελία,  θα πρέπει εντός των ανωτέρω ημερομηνιών λήξης των παραγγελιών, να έχει 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δαχτυλιδιών και να πληρούνται τα προβλεπόμενα στον 

κανονισμό. Στην περίπτωση που η πληρωμή από τα μέλη πραγματοποιείται με τραπεζική 

κατάθεση στον λογαριασμό που τηρεί το σωματείο στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ 

GR9401101070000010700465403 και προκειμένου να αποφευχθούν λάθη (π.χ. κατάθεση από 

λογαριασμό τρίτου, όπου δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του μέλους κλπ),  τα μέλη κατά την 

κατάθεση θα πρέπει να αναφέρουν στην αιτιολογία τα εξής: 

1. Κωδικό μέλους,  

2. Ονοματεπώνυμο,  

3. Τεμάχια δαχτυλιδιών 

4. Διακριτή αναφορά στην περίπτωση που ταυτόχρονα κατατίθεται και η συνδρομή.  

Παράδειγμα κειμένου αιτιολογίας κατάθεσης: ST201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50 τμχ & 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2019. 

 

Στην περίπτωση επίσης που η πληρωμή των δαχτυλιδιών από τα μέλη πραγματοποιείται 

με τραπεζική κατάθεση και δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να εφαρμόζουν 

valeur κατά την συναλλαγή, θα πρέπει να φροντίζουν ώστε το ποσό να εμφανίζεται στο 

λογαριασμό του σωματείου όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία της παραγγελίας. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν τα μέλη ώστε να μην επιβαρύνουν με τραπεζικά 

έξοδα το λογαριασμό του σωματείου κατά τη συναλλαγή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

μειώνονται (ανά δεκάδα) αντίστοιχα τα τεμάχια των αιτούμενων δαχτυλιδιών προς 

συμψηφισμό του ποσού που θα επιβαρύνεται ο λογαριασμός του σωματείου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Δημοσιοποιήσεις - Εφαρμογή 

 

Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από το Δ.Σ. την 30-08-2018. 

Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδιο να αποφασίζει είναι το 

Δ.Σ. 

Ο Κανονισμός Παραγγελίας και Διαχείρισης Δαχτυλιδιών της Ελληνικής Λέσχης Ισπανικού 

Τιμπράδο –Ε.Λ.Ι.Τ. να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σωματείου. 
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Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του θα πρέπει να αναρτώνται και αυτές στην ιστοσελίδα 

του σωματείου και αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα θα πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του 

σωματείου με το προσφορότερο μέσο. 

 

Η εφαρμογή του Κανονισμού Παραγγελίας και Διαχείρισης Δαχτυλιδιών αρχίζει από την 

ημερομηνία ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του σωματείου. 

 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ  

 

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ  

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 


