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Κανονισμός Ομοσπονδιακής εκδήλωσης με θέμα <Συμμετοχή
πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση>
Ορισμός
Με την έννοα <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό –
έκθεση> εννοούμε το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται να γίνονται από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου τα πτηνά συντροφιάς των εκτροφέων της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο) να συμμετέχουν με σωστές
συνθήκες στον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση της C.O.M

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η αναλυτική περιγραφή όλων των
διαδικασιών που απαιτούνται να γίνονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία της ομοσπονδιακής εκδήλωσης.

Εμπλεκόμενοι φορείς
1.

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

3.

Το Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συμβούλιο

4.

Τα μέλη – σύλλογοι της Ομοσπονδίας

5.

Τα μέλη - εκτροφείς των συλλόγων της Ομοσπονδίας

6.

Οι συνοδοί των πτηνών συντροφιάς της Ομοσπονδίας

Προϋποθέσεις
Για να επιτευχθεί με επιτυχία η ομοσπονδιακή εκδήλωση απαιτούνται
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.

Η θετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

2.

Η παροχή σαφών οδηγιών από το Διοικητικό Συμβούλιο

3.

Η εξασφάλιση των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως μεταφορικά

4.

Η συμμετοχή πτηνών συντροφιάς από τους εκτροφείς

5.

Η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την εκδήλωση

μέσα
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6.

Η εξασφάλιση των συνοδών των πτηνών συντροφιάς

7.

Η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Αρμοδιότητες εμπλεκομένων φορέων
1.

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) της Ομοσπονδίας

α.
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας θα υπάρχει
στην ατζέντα των θεμάτων της Γ.Σ η πρόταση του Δ.Σ για την Ομοσπονδιακή
εκδήλωση <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση> της
επόμενης χρονιάς.
β.
Ο εισηγητής του θέματος, μέλος του Δ.Σ, θα ενημερώνει αναλυτικά τους
παρευρισκόμενους με την αποτίμηση της ομοσπονδιακής εκδήλωσης της
προηγούμενης χρονιάς και στη συνέχεια θα ενημερώνει τους παρευρισκόμενους αν
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση της επόμενης χρονιάς.
γ.
Στη περίπτωση που η απόφαση της Γ.Σ είναι ΘΕΤΙΚΗ στην ανωτέρω
πρόταση, τότε θα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο στην υλοποίηση της
απόφασης με την παροχή οδηγιών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και
την συνεχή παρακολούθηση της εκδήλωσης. Σε περίπτωση που η απόφαση της Γ.Σ
είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ, δεν θα απαιτείται καμία άλλη ενέργεια, παρά μόνο η ενημέρωση
των μελών – συλλόγων για την μη (αρν) πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
δ.
Σε περίπτωση που το Δ.Σ της Ομοσπονδίας κρίνει ότι απαιτείται η
σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ που θα περιλαμβάνει θέμα <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς σε
παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση>, τότε η Γ.Σ θα δίνει τις κατευθύνσεις για την
συνέχιση ή μη της διαδικασίας, στο πνεύμα πάντοτε των αναφερόμενων στον παρόντα
κανονισμό.
ε.
Αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την εκάστοτε Γ.Σ της Ομοσπονδίας
δεν αμφισβητούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς και είναι εκτελεστέες.
2.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Ομοσπονδίας

α.
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας είναι το μόνο υπεύθυνο όργανο της
Ομοσπονδίας να προγραμματίζει και να συντονίζει όλες τις διαδικασίες και να
ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή πραγματοποίηση της
εκδήλωσης. Όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός της Γ.Σ) δεν αμφισβητούν
τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υλοποιούν.
β.
Συνεργάζεται με την COM Hellas, μέσω των εκπροσώπων της
Ομοσπονδίας στη διοικούσα επιτροπή της COM Hellas, επιδιώκοντας την εξασφάλιση
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κατάλληλων συνθηκών για την συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο
διαγωνισμό – έκθεση των εκτροφέων της Ομοσπονδίας μας, χωρίς να θιγούν σε καμία
περίπτωση τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, των συλλόγων και των μελών –
εκτροφέων της. Στη περίπτωση που με ευθύνη της COM Hellas δεν εξασφαλίζεται
αυτή η συνεργασία, το Δ.Σ ενημερώνει εγγράφως τα μέλη – συλλόγους της με τα
προκύπτοντα προβλήματα και άμεσα εκδηλώνει έγγραφες ενέργειες προς την C.O.M
για την επίλυση των προβλημάτων.
γ.
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στη τακτική συνεδρίαση του μηνός Ιανουαρίου ή
Φεβρουαρίου κάθε χρονιάς θα εντάσσει στην ατζέντα των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ
και την πρόταση <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό –
έκθεση> της επόμενης χρονιάς.
δ.
Είναι υπεύθυνο για την ανεύρεση του οχήματος ή των οχημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των πτηνών συντροφιάς από την Ελλάδα στη χώρα
που διοργανώνει το παγκόσμιο διαγωνισμό και αντίστροφα.
ε.

Είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση των συνοδών που θα συνοδεύσουν τα
πτηνά συντροφιάς ζητώντας από τα μέλη – συλλόγους της Ομοσπονδίας
ονοματεπώνυμα ικανών μελών – εκτροφέων που μπορούν να εμπλακούν με την
ανωτέρω διαδικασία. Το Δ.Σ αφού αξιολογήσει τις προτάσεις των συλλόγων
διαμορφώνει τη τελική λίστα των συνοδών και ενημερώνει τους συλλόγους της
Ομοσπονδίας.
στ. Είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των μελών – συλλόγων με όλο το
υλικό που χρειάζονται να έχουν οι σύλλογοι για τον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό –
έκθεση. Τέτοιο υλικό είναι το πρόγραμμα και η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης, οι
κατηγορίες των πτηνών συντροφιάς, η φόρμα συμμετοχής, το κόστος συμμετοχής κάθε
πτηνού, το κόστος του καταλόγου, τα ξενοδοχεία, κλπ.
ζ.

Είναι υπεύθυνο για την κοστολόγηση όλης της εκδήλωσης

η.
Είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό του τύπου των κλουβιών μεταφοράς
που θα εγκλωβιστούν τα πτηνά συντροφιάς, με την συμβουλευτική άποψη του
Ομοσπονδιακού τεχνικού συμβουλίου
θ.
Είναι υπεύθυνο για το κλείσιμο των εισιτηρίων των ομοσπονδιακών
συνοδών και των ομοσπονδιακών μεταφορικών μέσων, των ξενοδοχείων που θα
στεγαστούν οι ομοσπονδιακοί συνοδοί , καθώς και των εξόδων σίτισης τους.
ι.
Είναι υπεύθυνο για την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας των πτηνών
συντροφιάς από δημόσιο κτηνίατρο.
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ια.
Είναι υπεύθυνο για την δήλωση των πτηνών συντροφιάς στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της διοργανώτριας χώρας, σε συνεργασία με την COM Hellas.
ιβ.
Είναι υπεύθυνο για την διαμόρφωση του κόστους μεταφοράς του κάθε
πτηνού συντροφιάς που θα συμμετέχει στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση, πέραν του
εκάστοτε κόστους συμμετοχής και του υποχρεωτικού καταλόγου, από την
διοργανώτρια χώρα.
ιγ.
Παραλαμβάνει τα χρήματα από τους συλλόγους που αφορούν τόσο το
κόστος συμμετοχής κάθε πτηνού και το κόστος του καταλόγου, όσο και του κόστους
μεταφοράς του κάθε πτηνού συντροφιάς που θα συμμετέχει στο παγκόσμιο διαγωνισμό
– έκθεση, για κάθε μέλος – εκτροφέα του συλλόγου.
ιδ.
Παραλαμβάνει από τους συλλόγους τις συμπληρωμένες φόρμες
συμμετοχής των πτηνών συντροφιάς κάθε μέλους – εκτροφέα.
ιε.
Υποδεικνύει στα μέλη – συλλόγους την ημερομηνία και τον καθορισμένο
τόπο τόσο της παραλαβής των πτηνών συντροφιάς όσο και της επιστροφής των πτηνών
συντροφιάς από τους ομοσπονδιακούς συνοδούς.
ιστ. Επιδιώκει με την οργανωτική επιτροπή του παγκόσμιου διαγωνισμού
συνθήκες σίτισης για τους συνοδούς μέσα στον χώρο που πραγματοποιείται η
εκδήλωση.
3.

Ομοσπονδιακό Τεχνικό Συμβούλιο (ΟΜ.Τ.Σ)

α.
Το ΟΜ.Τ.Σ έχει συμβουλευτικό ρόλο στην ομοσπονδιακή εκδήλωση και
μπορεί να εκφράζει την άποψη του για τον τύπο των κλουβιών μεταφοράς, τον τρόπο
εγκλωβισμού των πτηνών συντροφιάς στα κλουβιά μεταφοράς (αριθμός, συνδυασμός
κατηγοριών, κλπ),, αλλά και οδηγιών προς τους συνοδούς τόσο κατά την μεταφορά
των πουλιών όσο και κατά τη διαδικασία του εγκλωβισμού ή του απεγκλωβισμού τους
στο χώρο που πραγματοποιείται ο παγκόσμιος διαγωνισμός - έκθεση.
4.

Μέλη – σύλλογοι της Ομοσπονδίας

α.
Είναι υπεύθυνα να υλοποιούν τις οδηγίες του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αλλά
και να καταθέτουν προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης της
ομοσπονδιακής εκδήλωσης.
β.
Ενημερώνουν τα μέλη – εκτροφείς τους με οποιαδήποτε πληροφορία ή
οδηγία αποστέλλεται από το Δ.Σ
γ.
Ενημερώνουν τα μέλη – εκτροφείς με όλο το υλικό που χρειάζεται να
γνωρίζουν τα μέλη τους για τον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση. Τέτοιο
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υλικό είναι το πρόγραμμα και η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης, οι κατηγορίες των
πτηνών συντροφιάς, η φόρμα συμμετοχής, το κόστος συμμετοχής κάθε πτηνού, το
κόστος του καταλόγου, τα ξενοδοχεία, κλπ.
δ.
Ενημερώνουν τα μέλη – εκτροφείς με την επιθυμία του Δ.Σ της
Ομοσπονδίας εξεύρεσης ικανών συνοδών των πτηνών συντροφιάς και αποστέλλουν
εγκαίρως τις επιθυμίες τους. Ενημερώνουν εκείνα τα μέλη που είχαν εκδηλώσει την
επιθυμία ως ομοσπονδιακοί συνοδοί με την οριστική απόφαση του Δ.Σ της
Ομοσπονδίας.
ε.
Ενημερώνουν τα μέλη – εκτροφείς με το κόστος μεταφοράς του κάθε
πτηνού συντροφιάς που θα συμμετέχει στο παγκόσμιο διαγωνισμό - έκθεση, πέραν του
εκάστοτε κόστους συμμετοχής και του υποχρεωτικού καταλόγου, από την
διοργανώτρια χώρα.
στ. Βοηθούν τα μέλη –εκτροφείς στην συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής,
ελέγχουν τα προς συμπλήρωση στοιχεία και αποστέλλουν στο Δ.Σ τις συμπληρωμένες
φόρμες συμμετοχής των πτηνών συντροφιάς κάθε μέλους – εκτροφέα.
ζ.
Παραλαμβάνουν εγκαίρως τα χρήματα από τα μέλη –εκτροφείς που
αφορούν τόσο το κόστος συμμετοχής κάθε πτηνού και το κόστος του καταλόγου, όσο
και του κόστους μεταφοράς του κάθε πτηνού συντροφιάς που θα συμμετέχει στο
παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση και τα αποδίδουν στο Δ.Σ εντός της απαιτούμενης
ημερομηνίας.
η.
Εγκλωβίζουν με δική τους ευθύνη τα πτηνά συντροφιάς των μελών –
εκτροφέων τους στα κλουβιά μεταφοράς που έχει προσδιορίσει το Δ.Σ της
Ομοσπονδίας, συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα έντυπα που τους έχει αποστείλει το
Δ.Σ της Ομοσπονδίας.
θ.
Αποστέλλουν στη καθορισμένη ημερομηνία και στο καθορισμένο τόπο
που τους έχει υποδείξει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας τα πτηνά συντροφιάς των μελών –
εκτροφέων τους που θα συμμετέχουν στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση, με δική
τους ευθύνη, δικά τους έξοδα και δικό τους προσωπικό και μέσα και τα παραδίδουν
μαζί με προβλεπόμενα έντυπα στους ομοσπονδιακούς συνοδούς της αποστολής.
ι.
Παραλαμβάνουν από τους ομοσπονδιακούς συνοδούς στην καθορισμένη
ημερομηνία και στο καθορισμένο τόπο που τους έχει υποδείξει το Δ.Σ της
Ομοσπονδίας τα πτηνά συντροφιάς, τους καταλόγους, τις καρτέλες κρίσεις και
οτιδήποτε άλλο υλικό έχει δοθεί από τη διοργανώτρια χώρα, με δική τους ευθύνη, δικά
τους έξοδα και δικό τους προσωπικό και μέσα.
5.

Μέλη – εκτροφείς των συλλόγων της Ομοσπονδίας
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α
Όλα τα μέλη – εκτροφείς των συλλόγων της Ομοσπονδίας έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση. Τα πτηνά συντροφιάς
που θα δηλωθούν και θα συμμετάσχουν πρέπει να είναι υγιή, αρτιμελή και να φέρουν
κλειστά δακτυλίδια του σωστού διαμετρήματος, ανάλογα με την κατηγορία τους.
β.
Ενημερώνονται εγκαίρως από το σύλλογο του με όλο το υλικό που
χρειάζεται να γνωρίζει για τον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση. Τέτοιο υλικό
είναι το πρόγραμμα και η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης, οι κατηγορίες των
πτηνών συντροφιάς, η φόρμα συμμετοχής, το κόστος συμμετοχής κάθε πτηνού, το
κόστος του καταλόγου, τα ξενοδοχεία, κλπ. Επί πλέον ενημερώνεται και με το κόστος
μεταφοράς του κάθε πτηνού συντροφιάς που θα συμμετέχει στο παγκόσμιο διαγωνισμό
– έκθεση.
γ.
Ενημερώνονται εγκαίρως από το σύλλογο του για την πρόθεση του Δ.Σ
της Ομοσπονδίας εξεύρεσης ικανών συνοδών των πτηνών συντροφιάς. Εφόσον το
επιθυμούν και έχουν την ικανότητα άσκησης της ιδιότητας του συνοδού, ενημερώνουν
το σύλλογο τους με αυτή τους την πρόθεση.
δ.
Συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες φόρμες συμμετοχής των πτηνών
συντροφιάς τους, με τη βοήθεια των συλλόγων τους, και τις παραδίδουν στο Δ.Σ του
συλλόγου τους.
ε.
Παραδίδουν στο Δ.Σ του συλλόγου τους τα χρήματα που αφορούν τόσο το
κόστος συμμετοχής κάθε πτηνού και το κόστος του καταλόγου, όσο και του κόστους
μεταφοράς του κάθε πτηνού συντροφιάς που θα συμμετέχει στο παγκόσμιο διαγωνισμό
– έκθεση.
στ. Εγκλωβίζουν τα πτηνά συντροφιάς στα κλουβιά μεταφοράς που έχει
προσδιορίσει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας και τα παραδίδουν στο σύλλογο τους. Μετά το
πέρας του παγκόσμιου διαγωνισμού – έκθεσης, παραλαμβάνουν από το σύλλογο τους
τα πτηνά συντροφιάς, τους καταλόγους, τις καρτέλες κρίσεις και οτιδήποτε άλλο υλικό
έχει δοθεί από τη διοργανώτρια χώρα..
6.

Συνοδοί των πτηνών συντροφιάς της Ομοσπονδίας

α.
Συνοδοί των πτηνών συντροφιάς είναι μέλη – εκτροφείς των συλλόγων
της Ομοσπονδίας που έχουν την ικανότητα να ασκούν αυτήν τους την ομοσπονδιακή
ιδιότητα. Τα άτομα αυτά είναι έμπειροι εκτροφείς πτηνών συντροφιάς, έχουν την
θέληση και την διάθεση και την δυνατότητα να συνεισφέρουν στην επιτυχία της
ομοσπονδιακής εκδήλωσης και κινούνται στο ομαδικό πνεύμα και τις κατευθύνσεις
του Δ.Σ της Ομοσπονδίας. Επιθυμητά προσόντα θα είναι επί πλέον η ικανότητα γραφής
Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση της Π.Ο.Ο

7

και ομιλίας ξένης γλώσσας, ο χειρισμός εφαρμογών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
καθώς και να είναι νέα (ηλικιακά) άτομα.
β.
Επιδίωξη της Ομοσπονδίας είναι να δημιουργηθεί μία ικανή και συμπαγή
ομάδα συνοδών, που αφού εκπαιδευτεί και αποκτήσει την εμπειρία της σωστής και
ασφαλούς μετακίνησης των πτηνών συντροφιάς των εκτροφέων της Ομοσπονδίας
στους παγκόσμιους διαγωνισμούς – εκθέσεις, να εναλλάσσονται κάθε χρόνο και
συνάμα να μεταφέρουν την αποκτηθείσα εμπειρία τους στους νέους συνοδούς. Η
ομοσπονδία θα επιδιώξει να έχει τουλάχιστον δύο συνοδούς ανά κατηγορία πτηνών
συντροφιάς (π.χ 2 συνοδοί για τα καναρίνια φωνής, 2 συνοδοί για τα καναρίνια
χρώματος, 2 συνοδοί για τα καναρίνια εμφάνισης, κλπ).
γ.
Τα μέλη – εκτροφείς των συλλόγων που επιθυμούν να ενταχθούν στους
ομοσπονδιακούς συνοδούς ενημερώνονται από το Δ.Σ του συλλόγου τους και
συμπληρώνουν την προβλεπόμενη αίτηση που έχει σταλεί από το Δ.Σ της
Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια η αίτηση τους αποστέλλεται για αξιολόγηση από το Δ.Σ
της Ομοσπονδίας.
δ.
Μετά την συγκρότηση της ομάδας των ομοσπονδιακών συνοδών από το
Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αυτοί ενημερώνονται από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας για το
πρόγραμμα της δράσης τους και τις ενέργειες που απαιτούνται να κάνουν για να
εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των πτηνών συντροφιάς από την Ελλάδα στη
διοργανώτρια χώρα του παγκόσμιου διαγωνισμού – έκθεσης και αντίστροφα.
ε.
Παρευρίσκονται στον καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης των πτηνών
συντροφιάς τουλάχιστον 2 ώρες πριν την παραλαβή τους. Παραλαμβάνουν τα πτηνά
συντροφιάς που είναι τοποθετημένα στα προβλεπόμενα κλουβιά μεταφοράς, κάνοντας
έλεγχο μόνο του αριθμού των πτηνών σε κάθε κλουβί μεταφοράς, όπως του
παραδίδεται από τον συνοδό του κάθε συλλόγου και υπογράφουν στο προβλεπόμενο
έντυπο για την παραλαβή τους.
στ. Συγκεντρώνουν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και ο επικεφαλής συνοδός,
όπως αυτός ορίστηκε από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, παραλαμβάνει τα χρήματα από το
ταμία του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που αφορούν στην πληρωμή του κόστους συμμετοχής
κάθε πτηνού και του κόστος του καταλόγου για κάθε μέλος – εκτροφέα κάθε
συλλόγου. Επί πλέον ο επικεφαλής συνοδός παραλαμβάνει και τα πιστοποιητικά υγείας
των πτηνών συντροφιάς που θα συμμετέχουν στον παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση,
όσα χρήματα του παραδοθούν από το ταμία του Δ.Σ της Ομοσπονδίας για την
πληρωμή των εξόδων που θα απαιτηθούν για το ταξίδι της μεταφοράς των πτηνών και
τα εισιτήρια των οχημάτων και των συνοδών που θα ταξιδέψουν ατμοπλοϊκά. Σε
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περίπτωση που ομοσπονδιακοί συνοδοί ταξιδέψουν αεροπορικά, ο επικεφαλής τους
παραδίδει τα αεροπορικά εισιτήρια.
ζ.
Τοποθετούν τα κλουβιά μεταφοράς στα οχήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η πρόσβαση τους για παροχή τροφής και νερού καθόλη την διάρκεια
του ταξιδιού.
η.
Κάνουν συχνές στάσεις για την παροχή τροφής και νερού στα πτηνά
συντροφιάς, ανάλογα με την διαδρομή και τη χώρα του τελικού προορισμού.
θ.
Μόλις φτάσουν στο καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης των πτηνών
συντροφιάς της διοργανώτριας χώρας αποβιβάζουν με προσοχή όλα τα κλουβιά
μεταφοράς από τα οχήματα και τα τοποθετούν στο χώρο που τους υποδεικνύεται από
την οργανωτική επιτροπή.
ι.
Ο επικεφαλής συνοδός παραδίδει τα πιστοποιητικά υγείας των πτηνών
συντροφιάς, προβαίνει στην πληρωμή των χρημάτων για τη συμμετοχή κάθε πτηνού
και του υποχρεωτικού καταλόγου και παραλαμβάνει όλα τα έντυπα που απαιτούνται
για τον εγκλωβισμό των πτηνών συντροφιάς.
ια.
Προβαίνουν στον προσεκτικό εγκλωβισμό των πτηνών συντροφιάς με τις
εκάστοτε οδηγίες της οργανωτικής επιτροπής.
ιβ.
Διαμένουν σε ξενοδοχείο που τους έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως από
το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, εκτός των περιπτώσεων που οι συνοδοί μετά τον εγκλωβισμό
οφείλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
ιγ.
Σιτίζονται με έξοδα της Ομοσπονδίας ή με συμφωνία που έχει
εξασφαλίσει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας με την οργανωτική επιτροπή καθόλο το χρονικό
διάστημα που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά και κατά το ταξίδι τους στο πλοίο.
ιδ.
Συμμετέχουν με έξοδα της Ομοσπονδίας στο επίσημο δείπνο που
διοργανώνεται από την COM.
ιε.
Ανάλογα με τον αριθμό των πτηνών συντροφιάς που δηλώνονται ως χώρα
(Ελλάδα), καθορίζεται και ο αριθμός των επίσημων συνοδών της χώρας, μέσω της
COM Hellas. Ο συνοδός ή οι συνοδοί που αναλογούν στην Ομοσπονδία μας,
ακολουθούν το πρόγραμμα των επίσημων συνοδών της COM και είναι στη διάθεση της
οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού – έκθεσης.
ιστ. Επιδίωξη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας είναι η εξασφάλιση παρουσίας και
εργασίας των συνοδών στο χώρο του διαγωνισμού, τόσο στην απόκτηση εμπειρίας
κατά την διάρκεια της παγκόσμιας εκδήλωσης όσο και στην εξασφάλιση καθημερινής
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σίτισης στους συνοδούς που δεν είναι εντεταγμένοι στους επίσημους συνοδούς της
COM.
ιζ.
Με το πέρας της έκθεσης και κατόπιν υποδείξεων της οργανωτικής
επιτροπής οι ομοσπονδιακοί συνοδοί προβαίνουν στον απεγκλωβισμό των πτηνών
συντροφιάς και στην τοποθέτηση τους στα ίδια κλουβιά μεταφοράς και με τον ίδιο
αριθμό πτηνών ανά κλουβί μεταφοράς. Για αυτό το λόγο ο επικεφαλής συνοδός έχει
οργανώσει και σχεδιάσει την αντίστροφη διαδικασία συλλογής των πτηνών στα
κλουβιά μεταφοράς.
ιη.
Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας πτηνού συντροφιάς κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού – έκθεσης, ο επικεφαλής συνοδός ζητά από την οργανωτική επιτροπή
το προβλεπόμενο έντυπο θανάτου ή απώλειας του πτηνού, προκειμένου να παραδοθεί
στον εκτροφέα του.
ιθ.
Συγκεντρώνουν όλες τις καρτέλες κρίσης, αναμνηστικά μετάλλια, ροζέτες
και τα τοποθετούν ανά εκτροφέα στο ξεχωριστό φάκελο που τους δίνεται από την
οργανωτική επιτροπή. Επίσης παραλαμβάνουν όλους τους καταλόγους για να τους
αποδώσουν στους εκτροφείς μαζί με τον ξεχωριστό φάκελο με την παράδοση των
πτηνών τους.
κ.
Τοποθετούν τα κλουβιά μεταφοράς στα οχήματα και κάνουν συχνές
στάσεις για την παροχή τροφής και νερού στα πτηνά συντροφιάς κατά την επιστροφή
τους στη πατρίδα.
κα. Μόλις φτάσουν στον καθορισμένο χώρο παράδοσης των πτηνών
συντροφιάς στην Ελλάδα, παραδίδουν στον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους των
συλλόγων τα κλουβιά μεταφοράς με τα πτηνά συντροφιάς, τους ξεχωριστούς
φακέλους, τον κατάλογο κάθε εκτροφέα για κάθε σύλλογο, τα συνοδευτικά έγγραφα με
τον ίδιο τρόπο όπως τα παρέλαβαν.
κβ. Ο επικεφαλής συνοδός αποδίδει όλες τις αποδείξεις εξόδων στον ταμία
της Ομοσπονδίας.
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