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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο : Ίδρυση – Έδρα – Επωνυμία 

Η υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΡΙΤΖ» (συγκεκομμένα ΕΟΜ), ιδρύθηκε µε την υπ’ 
αριθμόν 3488/65 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει εγγραφεί στα βιβλία του ίδιου Πρωτοδικείου 
µε αύξοντα αριθμό 10900. 

1. Έδρα της είναι η Αθήνα και τα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της. 

2. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το αγωνιστικό μπριτζ, η ΕΟΜ αποτελεί τη μόνη και ανώτατη αρχή 
στην Ελλάδα. Υπάγεται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα µε τις διατάξεις 
του Αθλητικού Νόμου περί Αθλητικών Σωματείων και Ενώσεων και εκπροσωπεί το Ελληνικό 
Αγωνιστικό Μπριτζ σε κάθε Ελληνική ή ξένη αρχή ή οργάνωση (Ομοσπονδία, Επιτροπή, Ομάδα, 
Σύλλογο κ.λπ.) υπό την ονομασία «HELLENIC BRIDGE FEDERATION» (HBF). 

3. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ είναι αναγνωρισμένη Αθλητική Ομοσπονδία από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού με κωδικό αθλητικής αναγνώρισης ΛΑ47. (ΛΕΙΠΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΥΤΗΣ) 

4. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ (European Bridge 
League µε τα αρχικά EBL) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (World Bridge Federation µε τα 
αρχικά WBF). Η ΕΟΜ μπορεί να γίνει µέλος και άλλων διεθνών Οργανώσεων μετά από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται µε την εξαιρετική πλειοψηφία. 

5. Η ΕΟΜ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 2ο : Σκοπός 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ έχει σκοπό την καλλιέργεια, ανάπτυξη, οργάνωση και διάδοση στην Ελλάδα 
του Αγωνιστικού Μπριτζ και την εκπροσώπησή του στο εξωτερικό, ως πνευματικό άθλημα και λειτουργεί 
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Νόμου περί αθλητισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 3ο : Εγγραφή Μελών 

1. Μέλη της ΕΟΜ μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και µόνο νόμιμα αναγνωρισμένα Σωματεία από το 
Πρωτοδικείο κ.λπ., που διατηρούν ή ιδρύουν τμήματα Αγωνιστικού Μπριτζ και έχουν, κατ’ ελάχιστο, 
είκοσι (20) αθλούμενους στο Αγωνιστικό Μπριτζ. 

2. Για την εγγραφή Σωματείου – Μέλους, απαιτείται έγγραφη αίτηση από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, η 
οποία θα συνοδεύεται από: α) Επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του, που πρέπει να 
περιλαμβάνει ως έναν από τους σκοπούς του την καλλιέργεια του Αγωνιστικού Μπριτζ και είναι 
σύμφωνο µε τις ισχύουσες διατάξεις για τα Σωματεία, είτε απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που αφορά 
την ίδρυση τμήματος Αγωνιστικού Μπριτζ. β) Δήλωση του ∆Σ µε ονομαστική κατάσταση 20 
τουλάχιστον αθλουµένων στη δύναμη του. 

3. Η εγγραφή νέων Σωματείων – Μελών αποφασίζεται µε την εξαιρετική πλειοψηφία (3/4 των παρόντων 
µελών) από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ. 

4. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος ψήφου των Σωματείων που εγγράφονται στη 
δύναμη της Ομοσπονδίας καθορίζονται από το παρόν Καταστατικό. 

5. Σωματείο εγγραφόμενο στη δύναμη της ΕΟΜ υποχρεούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών Σωματείων 
της ΓΓΑ. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Σωματείου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον αθλητικό νόμο. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το 
αθλητικό Σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το 
μητρώο των μελών της Ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές 
διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 4ο : Διαγραφή Μελών 

1. Η διαγραφή των Σωματείων – Μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ µε την 
εξαιρετική πλειοψηφία και πλήρη αιτιολόγηση. Η σχετική απόφαση παρουσιάζεται στην επόμενη 
τακτική ΓΣ για επικύρωση, αφότου και ισχύει. 

2. Σωματείο – Μέλος διαγράφεται εφόσον συντρέχει κάποιος από τους εξής λόγους: α) ∆εν λειτουργεί 
νόμιμα ή δεν τηρεί τη νομοθεσία που αφορά στα Σωματεία ή ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της ΕΟΜ. 
β) ∆εν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις και στους 
κανονισμούς της ΕΟΜ. γ) Καθυστερεί πάνω από έτος την εκπλήρωση των οικονομικών του 
υποχρεώσεων προς την ΕΟΜ και κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης. δ) ∆εν έχει παρουσιάσει 
αγωνιστική δραστηριότητα επί δύο (2) συνεχή έτη. 

3. Η απόφαση για τη διαγραφή Σωματείου – Μέλους κοινοποιείται σε αυτό µε Δικαστικό Επιμελητή. Το 
Σωματείο μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από τη νόμιμη κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή του, μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής προς τη 
Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. Η προσφυγή αυτή κοινοποιείται µε δικαστικό Επιμελητή στον νόμιμο 
εκπρόσωπο της ΕΟΜ. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραπάνω κοινοποίηση. Στην περίπτωση 
που το Σωματείο – Μέλος δεν προσφύγει προς τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ μέσα στις δέκα τέσσερις 
(14) προαναφερόμενες ημέρες, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για τη διαγραφή του 
είναι τελεσίδικη και επικυρώνεται απλώς από τη Γενική Συνέλευση. 
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Άρθρο 5ο : Δικαιώματα Μελών 

1. Τα µέλη της ΕΟΜ μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της και να ψηφίζουν σε 
αυτές µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος. 

2. Στο ∆Σ της ΕΟΜ και στη ΓΣ της ΕΟΜ μπορούν να συμμετέχουν µόνο µέλη των Σωματείων – Μελών. 

3. Τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΜ μπορούν να προσφεύγουν σε αυτήν για την επίλυση κάθε προβλήματος 
που έχει σχέση µε το Αγωνιστικό Μπριτζ. 

4. Τα Σωματεία – Μέλη δικαιούνται δωρεάν ένα αντίγραφο από όλες τις εκδόσεις της ΕΟΜ. 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις Μελών 

Τα Σωματεία – Μέλη υποχρεώνονται: 

α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να συμμορφώνονται µε τις αποφάσεις και τους 
κανονισμούς της ΕΟΜ. 

β) Να φροντίζουν να συμμορφώνονται τα µέλη τους ή διαφορετικά να τα διαγράφουν, όταν η συμπεριφορά 
τους είναι αντίθετη µε τους κανόνες, την ηθική και τα έθιμα του Μπριτζ. 

γ) Να γνωστοποιούν αμέσως, µε δήλωση στην ΕΟΜ, τα ονόματα των προσώπων που αποτελούν κάθε 
φορά τη διοίκησή τους, μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή τους, τα ονόματα των νέων αθλουµένων 
µελών τους, τα τυχόν τροποποιούμενα καταστατικά τους καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που 
έχουν για το Αγωνιστικό Μπριτζ. 

δ) Να τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΟΜ, όπως αυτές καθορίζονται µε τις 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της. 

ε) Να ενημερώνουν τα μέλη τους για την εμπρόθεσμη καταβολή της συνδρομής των Αγωνιστικών 
Δελτίων και να φροντίζουν για την έγκαιρη ανανέωσή τους κάθε χρόνο μέσα στην καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι λεπτομέρειες για τη ρύθμιση των 
θεμάτων, που αφορούν όσους καθυστερούν την πληρωμή του Αγωνιστικού Δελτίου μετά την 
παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, καθορίζονται µε απόφαση του ∆Σ. 

στ) Να αναρτούν κάθε ανακοίνωση της ΕΟΜ σε εμφανές σημείο του πίνακα ανακοινώσεών τους για αρκετό 
διάστημα και να διευκολύνουν τη λειτουργία της ΕΟΜ. 

Άρθρο 7ο : Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Ομοσπονδίας ή μέλος των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας ή ειδικός 
συνεργάτης αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του ανωτέρω φορέα 
οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του 
φορέα: 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο 
βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση 
κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
(1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, 
όπως αυτός ισχύει και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 
2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 
υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής 
– μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί 
ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της 
αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. 

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

2. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν 
αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της 
ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α' 133), όργανο 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη 
κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια 
για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύγκληση – Απαρτία – Δικαίωμα ψήφου – Διαδικασία – Αρχαιρεσίες 

Άρθρο 8ο : Σύγκληση 

1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο όργανο της ΕΟΜ και συγκαλείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο µε έγγραφη πρόσκληση, η οποία απευθύνεται προς τα Μέλη και περιέχει τον τόπο, την 
ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθώς και την ημερομηνία 
και τον τόπο της Συνέλευσης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία. 

2. Η πρόσκληση για τη Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Σαράντα (40) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό 
Συμβούλιό της καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα 
Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος 
αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή 
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α' 148). Το αργότερο 
δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο 
κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο, 
αναμορφώνεται. Μεταγενέστερες της ημερομηνίας υποβολής του καταλόγου προς επικύρωση από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγραφές ή διαγραφές Σωματείων, δεν ασκούν επιρροή στο κύρος του 
εκλογικού καταλόγου. 

Άρθρο 9ο : Απαρτία 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα μισά (1/2) τουλάχιστον 
από τα Μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 (δικαίωμα ψήφου). Στην περίπτωση που 
δεν συμπληρώνεται τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς νέα 
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, εντός της επόμενης εβδομάδας, βρίσκεται δε σε απαρτία όσα µέλη και αν 
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παρευρίσκονται, σε κάθε όμως περίπτωση όχι λιγότερα από το ένα πέμπτο (1/5) των δικαιούμενων 
ψήφου. 

2. Για να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της ΕΟΜ, 
απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον από τα Μέλη που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 10ο : Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 

1. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά Σωματεία που είναι μέλη της 
Ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε Σωματείο – Μέλος της 
Ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο 
αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και 
εκπροσωπούν ένα μόνο Σωματείο. Κάθε Σωματείο – Μέλος Ομοσπονδίας διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο 
στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του Σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη 
Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 
Η νομιμοποίηση κάθε αντιπροσώπου αποδεικνύεται µε την προσαγωγή συμπληρωμένου εντύπου 
υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματεία του ∆Σ και τη σφραγίδα του 
αντιπροσωπευόμενου Σωματείου, μετά από απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Υπόδειγμα του εντύπου 
αυτού θα χορηγείται από την Ομοσπονδία. Οι δαπάνες μετακίνησης αντιπροσώπων Σωματείων της 
Περιφέρειας επιβαρύνουν τα Σωματεία που εκπροσωπούν. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν µόνο οι νόμιμοι αντιπρόσωποι – 
εκπρόσωποι των Σωματείων – Μελών της, που πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

α) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό Σωματείο που φέρει ειδική 
αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 
του ν. 4714/2020 (Α΄148). 

β) Έχει εκπληρώσει όλες τις πάσης φύσεως οικονομικές του υποχρεώσεις. 

γ) Κατά τη διάρκεια του προηγουμένου ημερολογιακού έτους είχε τουλάχιστον 20 αθλούμενους κατόχους 
ισχύοντος Αγωνιστικού Δελτίου του Σωματείου οι οποίοι, βάσει επισήμων φύλλων αγώνων που 
υποβάλλονται στην ΕΟΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τέλεσή τους, να έχουν συμμετάσχει σε 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερίδες αγώνων εγκεκριμένων από την ΕΟΜ. Ειδικά για τα Σωματεία – 
Μέλη της Περιφέρειας (εκτός Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) απαιτείται ελάχιστος αριθμός 
είκοσι (20) αγώνων. 

δ) Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους έχει οργανώσει στην έδρα του (αγωνιστικό 
χώρο) τριάντα (30) αγωνιστικές ημερίδες ανοικτές και σε µη µέλη του Σωματείου, ο προγραμματισμός 
των οποίων πρέπει να έχει ανακοινωθεί στην ΕΟΜ. Η προκήρυξη των εσωτερικών πρωταθλημάτων 
πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ΕΟΜ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την τέλεσή 
τους. Ειδικά για τα Σωματεία – Μέλη της Περιφέρειας απαιτείται ελάχιστος αριθμός είκοσι (20) 
ημερίδων. 

ε) Να έχει συμμετάσχει στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σε 
κάποια κατηγορία αγώνων ή να έχουν παρουσιάσει δέκα (10) τουλάχιστον καινούριες εκδόσεις 
αγωνιστικών δελτίων. Στην περίπτωση γ’ αρκεί να συντρέχει η µία από τις δύο περιπτώσεις που 
αναφέρονται, μαζί φυσικά µε τους όρους α και β. 

στ) Για νέα Σωματεία να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ένταξης του 
Σωματείου ως µέλος της ΕΟΜ και να έχει εκδώσει είκοσι (20) τουλάχιστον νέα Αγωνιστικά Δελτία. Η 
ημερομηνία ένταξης λογίζεται από την ημερομηνία εξόφλησης προς την ΕΟΜ όλων των δικαιωμάτων 
εγγραφής τους και της προς τούτο απόφασης του ∆Σ της ΕΟΜ. Τα ως άνω στοιχεία και προϋποθέσεις 
για δικαίωμα ψήφου (αριθμός αθλουµένων, ημερίδων) ελέγχονται από τη Μηχανογραφική υπηρεσία 



6 
 

της ΕΟΜ, επικυρώνονται από το ∆Σ και αποστέλλονται προς ενημέρωση στα Σωματεία – Μέλη τριάντα 
(30) ημέρες το αργότερο προ της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας ως 
προς τα στοιχεία της υπηρεσίας, τα Σωματεία υποβάλλουν εγγράφως στο ∆Σ και µε εμπεριστατωμένη 
έκθεση τα στοιχεία και δικαιολογητικά τους, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας 
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο οκτώ (8) ημέρες προ της 
Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει τελεσίδικα επί των ενστάσεων. 

Δεν πληροί την προϋπόθεση του παραπάνω εδαφίου, Σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων 
ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή 
αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. 
Αθλητικό Σωματείο που αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης 
της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές 
διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης 
και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου 
της παρ. 1. 

3. Δικαίωμα παρουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Σωματεία – Μέλη και όποιο άλλο πρόσωπο 
επιτρέψει η Γενική Συνέλευση, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας. 

4. Δικαίωμα λόγου στις Γενικές συνελεύσεις έχουν όλα τα Σωματεία – Μέλη. 

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιούμενων 
ψήφου παρόντων µελών. 

6. Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της ΕΟΜ απαιτείται πλειοψηφία 
τουλάχιστον των ¾ των παρόντων µε δικαίωμα ψήφου Μελών. 

7. Για να αποφασισθεί η µμεταβολή του σκοπού, απαιτείται η συναίνεση όλων των Μελών. 

8. Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση µε απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν αρχαιρεσίες ή προσωπικά θέματα, 
οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική. Για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας (πλην αρχαιρεσιών, όπου ο 
τρόπος διεξαγωγής τους καθορίζεται στο άρθρο 12) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής 
Εφορευτική Επιτροπή. 

9. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν 
σε αθλητικό Σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του 
στον κατάλογο του άρθρου 8, ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη 
Διοικητικού Συμβουλίου που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, αρνούνται σε 
αθλητικό Σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της μη εγγραφής του 
στον κατάλογο του άρθρου 8, ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη καταστατικών οργάνων. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά 
τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου 
επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης. 

Άρθρο 11ο : Διαδικασία συνεδριάσεων 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε 
που κωλύεται, ο κατά το παρόν καταστατικό αναπληρωτής του, ο οποίος και ορίζει προσωρινό γραμματέα. 
Το προσωρινό Προεδρείο αφού διαπιστώσει την απαρτία και ελέγξει την νομιμότητα των εκπροσώπων, 
διευθύνει τη συζήτηση μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Το οριστικό Προεδρείο της Συνέλευσης 
αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκλέγονται μεταξύ των μελών της Συνέλευσης µε την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου µελών. Σχετικά µε τις συνεδριάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. 
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Άρθρο 12ο : Εκπροσώπηση – Αρχαιρεσίες 

1. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας έχει μόνον μέλος αθλητικού 
Σωματείου – Μέλους της, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το Σωματείο έχει 
αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10. Η 
απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού Σωματείου, η οποία, επί ποινή 
ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. 

2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων της Ομοσπονδίας διεξάγονται 
από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο 
Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και 
ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην 
περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Ομοσπονδία, κατόπιν αιτήσεώς της. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της Ομοσπονδίας διεξάγονται στην Αθήνα το τελευταίο τετράμηνο κάθε 
Ολυμπιακού έτους. Ο αριθμός των µελών του ∆Σ και η διαδικασία εκλογής τους ορίζονται από το παρόν 
καταστατικό (άρθρο 15). 

4. Η µη τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης. 

Άρθρο 13ο : Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 

1. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική Γενική Συνέλευση) συνέρχεται υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο κατά 
το πρώτο τρίμηνο και το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που 
διεξάγεται υποχρεωτικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, εκτός των άλλων θεμάτων, περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικώς: 

α) Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων του ∆Σ για το έτος που έληξε. 

β) Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού του έτους που έληξε. 

γ) Ανάγνωση και έγκριση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

δ) Εκλογή της ελεγκτικής επιτροπής για το έτος που άρχισε. 

Ο Ισολογισμός υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΓΓΑ το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους και 
εφόσον ήδη έχει δημοσιευθεί σε μια ημερήσια αθλητική εφημερίδα ως ορίζει ο Αθλητικός Νόθος. 

2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξάγεται υποχρεωτικά και εντός του τελευταίου τετράμηνου 
κάθε έτους υποβάλλεται για έγκριση ο Προϋπολογισμός του προσεχούς έτους, ως υποχρεωτικό θέμα, 
εκτός των άλλων που τυχόν θα υπάρχουν. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται στη ΓΓΑ το αργότερο ως 
την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους ή όπως άλλως προβλέπει ο Αθλητικός Νόμος. 

Άρθρο 14ο : Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να τη συγκαλέσει, το αργότερο εντός τριμήνου από 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που το 
ζητά έγγραφα η Ελεγκτική Επιτροπή ή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων Σωματείων – 
Μελών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το τρίμηνο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τους 
αιτούντες. 

2. Η πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Είκοσι (20) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό 
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Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο 
με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Συνέλευση. Ο κατάλογος 
αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή 
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148). Το αργότερο 
οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει 
επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. 
Μεταγενέστερες της ημερομηνίας υποβολής του καταλόγου προς επικύρωση από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, εγγραφές ή διαγραφές Σωματείων δεν ασκούν επιρροή στο κύρος του εκλογικού 
καταλόγου. 

3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε θέματα ημερήσιας διάταξης που ορίζονται από τον 
συγκαλούνται καθώς και για την περίπτωση της ανάκλησης ή παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
που τυχόν υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της θητείας του και την ενδεχόμενη εκλογή νέου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 15ο : Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) Σύνθεση – Συγκρότηση – Διαδικασία επιλογής 
– Ανάδειξη – Αναπλήρωση µελών – Προϋποθέσεις εκλογής 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του 
έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων και αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εφόσον 
η ΕΟΜ έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) Σωματεία – Μέλη και από επτά (7) έως 
ένδεκα (11) µέλη αν στη δύναμή της έχει τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) Σωματεία – Μέλη και κατά 
τα λοιπά ως ορίζει ο Αθλητικός Νόμος. 

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των µελών της ΕΟΜ μετά την εκλογή των µελών του ∆Σ 
δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση. 

3. Κάθε αύξηση ή μείωση του αριθμού των µελών του ∆Σ, όταν τα Σωματεία – Μέλη υπερβούν τον αριθμό 
τριάντα (30) αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της που λαμβάνεται κατά τη 
συνεδρίαση της εκλογής. 

4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια 
υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο 
πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, 
τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με 
αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο 
πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως 
του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της 
προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του 
συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον 
υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση 
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών 
προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία 
λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, 
εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου 
που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ 
δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται 
για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται 
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με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης 
και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα 
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

5. Αναπληρωματικά µέλη ορίζονται οι μη εκλεγέντες, με τη σειρά που κατέλαβαν στις εκλογές. 

6. Οι υποψήφιοι προς εκλογή στα αιρετά όργανα της ΕΟΜ (∆Σ, ΠΣ) μαζί µε την αίτηση υποψηφιότητας 
που υποβάλλεται στη Γραμματεία της ΕΟΜ τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα έναρξης της ΓΣ επί 
εντύπου που ορίζει το είδος της υποψηφιότητας, υποβάλλουν βεβαίωση του Σωματείου τους ότι είναι 
µέλη τους και δήλωση του ν. 1599/86 ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα 
του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού ή όπως άλλως ορίζει ο ισχύων αθλητικός νόμος. 

7. Τα µέλη του ∆Σ είναι φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις κατά Νόμο προϋποθέσεις, εκλέγονται 
µε απλή πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου µελών της Γενικής Συνέλευσης για τετραετή θητεία, 
εφόσον συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ένα τρίτο όσων ψήφισαν. Στην περίπτωση υποψηφίων που δεν 
συγκέντρωσαν το 1/3 του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο 
εκάστοτε απαιτούμενος αριθμός των µελών του ∆Σ διεξάγεται κατά την ίδια συνεδρίαση επαναληπτική 
ψηφοφορία προς πλήρωση της κενής ή περισσοτέρων κενών θέσεων για τακτικά µέλη του ∆Σ. Στην 
ψηφοφορία αυτή μετέχουν αποκλειστικά οι µη άμεσα εκλεγέντες υποψήφιοι από την πρώτη 
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για τη 
συμπλήρωση των κενών θέσεων τακτικών µελών, ως αναφέρεται στην παρ. 4. 

8. Για να εκλεγεί κάποιος µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα: α) Να είναι Έλληνας 
υπήκοος. β) Να είναι ενήλικος. γ) Να έχει την ιδιότητα του µέλους Σωματείου που είναι µέλος της ΕΟΜ 
µε δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. 

9. Όποιος εκλεγεί µέλος του ∆Σ και είναι µέλος ∆Σ Ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης θεωρείται ότι 
παραιτείται αυτοδικαίως από το αξίωμά του άλλου κλάδου. 

10. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται μετά την λήξη της θητείας, μπορούν να εκλεγούν ξανά, υπό τις 
προϋποθέσεις του επομένου άρθρου. 

11. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) 
συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, 
γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα 
αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση 
του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη 
αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Υποψηφιότητα 
που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε «Σώμα» στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τις εκλογές, την 
οποία συγκαλεί ο εκλεγείς Προέδρος. Στη συνέχεια, µε μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας. 

Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας 
οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, αφού 
προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, 
σύμβουλο.  

13. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε να αποφασίσει την 
αλλαγή του αξιώματος οποιουδήποτε από τα εκλεγέντα με τον προαναφερθέντα τρόπο πρόσωπα. 

14. Τα αναπληρωματικά µέλη αναδεικνυόμενα κατά τον προπεριγραφέντα στην παρ. 5 τρόπο μπορούν να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και 
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αναπληρώνουν τις δημιουργούμενες κενές θέσεις του ∆Σ λόγω θανάτου, εκπτώσεως, παραιτήσεως ή 
μόνιμου κωλύματος. 

15. Αν ο αριθμός των µελών, του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης μειωθεί 
κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμα αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την 
ανάδειξη νέας διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή τα εναπομείναντα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ασκούν νόμιμα τη διοίκηση της ΕΟΜ μέχρι την εκλογή τακτικής διοίκησης. Το χρονικό τούτο διάστημα 
δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του τριμήνου από τη διαπίστωση της ανάγκης για εκλογή νέας 
διοίκησης. 

16. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ∆Σ δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχτηκε, το 
νέο ∆Σ που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. 

17. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) 
εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο 
αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου των αθλητών/αθλητριών και αν δεν 
έχει συσταθεί τέτοιο Σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ο 
αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, 
προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η 
θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο 
σύμβουλο. 

Άρθρο 16ο : Ασυμβίβαστα µελών ΔΣ 

1. Μέλη της Διοίκησης Σωματείων – Μελών ή της ΕΟΜ δεν μπορούν να έχουν εξαρτημένη εργασία µε 
αμοιβή ή να συνάπτουν µε αυτά συβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά άλλων 
υπηρεσιών πάσης φύσεως ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους µε την ανάληψη έργου, 
προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο – Μέλος ή την ΕΟΜ. Απαγορεύεται στο 
Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε 
άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς 
και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η 
παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική 
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

Επίσης δεν μετέχουν στη συζήτηση ή τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε Εθνική Ομάδα τα µέλη του ∆Σ 
που μετέχουν στους αγώνες επιλογής της Εθνικής αυτής Ομάδας. Η συμμετοχή στη σχετική συζήτηση ή 
ψηφοφορία δημιουργεί κώλυμα για τη συμμετοχή στους αγώνες επιλογής για την Εθνική Ομάδα. 

2. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη του ∆Σ: α) να είναι έμποροι αθλητικών ειδών, σύζυγοι, τέκνα ή γονείς αυτών 
ή μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη ∆Σ ανώνυμης εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο την εμπορία 
ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, ή διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες 
κάθε είδους καθώς και οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι γονείς αυτών, β) να είναι µέλη ∆Σ άλλης αθλητικής 
Ενώσεως ή Ομοσπονδίας, γ) να έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα 
βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, 
λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, 
εκβίαση, έγκλημά κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, ή να έχουν παραπεμφθεί µε 
τελεσίδικο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος ή έχουν στερηθεί µε 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή 
έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει στέρηση του δικαιώματος να διοικούν ή να 
είναι µέλη οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΑΚ περί εντολής ως προς τις δαπάνες των µελών της Διοίκησης 
η ιδιότητα του µέλους του ∆Σ είναι τιμητική και άμισθη. Τα µέλη του ∆Σ δεν δικαιούνται καμία 
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αποζημίωση για ημεραργίες λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του Σωματείου – Μέλους ή της 
ΕΟΜ εκτός από έξοδα κινήσεως. 

Άρθρο 17ο : Αρμοδιότητες ΔΣ 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και διαχείριση κάθε θέματος και υπόθεσης που αφορά την ΕΟΜ 
καθώς και την περιουσία της. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: 

α) Φροντίζει για την οργάνωση και ανάπτυξη του Αγωνιστικού Μπριτζ. 

β) Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού. 

γ) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των κανονισμών, που 
ψηφίζονται από αυτή. 

δ) Προτείνει τον Προϋπολογισμό στη Γενική Συνέλευση. 

ε) Υποβάλλει τον παραπάνω Προϋπολογισμό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα στο 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που επιτάσσει ο αθλητικός Νόμος. 

στ) Συγκαλεί τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 

ζ) Καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εάν αυτές συγκαλούνται μετά από 
αίτηση µελών, που έχουν το δικαίωμα γι’ αυτό, οπότε η Ημερήσια Διάταξη καθορίζεται από τους 
αιτούντες. Το ∆Σ μπορεί πάντως στην περίπτωση αυτή να προσθέσει θέματα σύμφωνα µε την κρίση 
του, τα οποία συζητούνται μετά τη συζήτηση των θεμάτων που έχουν υποβάλει τα αιτούντα Σωματεία 
– Μέλη. 

η) Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής, της συνδρομής του Αγωνιστικού Δελτίου και τα ποσοστά 
της ΕΟΜ από τους αγώνες των Σωματείων και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως συνδρομές και άλλες 
οικονομικές υποχρεώσεις. 

θ) Διορίζει τις διάφορες Επιτροπές και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους μέσα στο πλαίσιο που έχουν τεθεί 
από το παρόν Καταστατικό και τις ανακαλεί απεριόριστα. 

ι) Προκηρύσσει αγώνες και καθορίζει τα σχετικά µε την διεξαγωγή τους. 

ια) Καταρτίζει τις Ελληνικές αντιπροσωπευτικές ομάδες, µε βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τη 
διαδικασία επιλογής αυτών, που καθορίστηκε από αυτό. 

ιβ) Αποφασίζει την είσοδο ή διαγραφή µελών µε την εξαιρετική πλειοψηφία – απαρτία, τηρουμένων 
πάντως των διατάξεων του παρόντος. 

ιγ) Εκπροσωπεί την ΕΟΜ σε κάθε Ελληνική ή Αλλοδαπή αρχή ή Οργανισμό. 

ιδ) Απονέμει Βαθμούς Διάκρισης (MASTER POINTS), βαθμολογεί και κατατάσσει τους αθλητές σε 
κατηγορίες, σύμφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισμών που ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση και 
εγκρίνονται από την ΓΓΑ. 

ιε) Αναθέτει μέρος από τις εξουσίες του σ’ ένα ή περισσότερα από τα µέλη των οργάνων του ή των µελών 
Σωματείων – Μελών και 

ιστ) Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται αρμοδιότητα της ΓΣ. 

Άρθρο 18ο : Συνεδριάσεις – Απαρτία – Πλειοψηφία – Πρακτικά 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το μήνα σε Τακτική Συνεδρίαση μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε αν ζητήσουν τη σύγκληση τουλάχιστον τρεις (3) από τους 
συμβούλους του ή ο Πρόεδρος. 
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον 
από τα µέλη του. Στην περίπτωση κλάσματος, σαν απαρτία λογίζεται ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος 
αριθμός. 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών του, ανακαλούνται δε αν η σχετική απόφαση λάβει τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό ψήφων που είχε 
λάβει η ανακαλούμενη απόφαση. 

4. Όταν στο παρόν Καταστατικό για τη λήψη αποφάσεως προβλέπεται εξαιρετική απαρτία – πλειοψηφία, 
απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των µελών από τα οποία 
αποτελείται νόμιμα το ∆Σ και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. 

5. Στην περίπτωση ισοψηφίας τόσο στην παράγραφο 3 όσο και στην παράγραφο 4, η ψήφος του Προέδρου 
λογίζεται ως διπλή, λαμβάνεται δε απόφαση μόνον αν εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη από τις 
παραγράφους 3 και 4 απόλυτη πλειοψηφία. 

6. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας από οποιοδήποτε 
µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικό θέμα, αυτές είναι υποχρεωτικά μυστικές. Σε 
περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος αυτός και δεν μνημονευθεί ρητά στα πρακτικά ότι έγινε πράγματι 
μυστική ψηφοφορία, αυτή θεωρείται άκυρη. 

7. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σε περίληψη πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. 
Τα πρακτικά διαβάζονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και επικυρώνονται από τα µέλη που ήταν 
παρόντα στη σχετική συνεδρίαση. 

8. Το ∆Σ συνεδριάζει σύμφωνα µε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται και τροποποιείται 
ελεύθερα από αυτό. 

9. Τα έξοδα μετακίνησης των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από Σωματεία της 
περιφέρειας, για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνουν την 
ΕΟΜ. 

Άρθρο 19ο : Εκπτώσεις – Περιορισμοί 

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάνει την ιδιότητά του αυτή αν α) παύσει να είναι µέλος Σωματείου 
– Μέλους για οιονδήποτε λόγο, β) ανακαλέσει την εκλογή του η Γενική Συνέλευση. 

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή 
επί τρεις μήνες, ανεξάρτητα από το αν ο λόγος της απουσίας είναι δικαιολογημένος ή όχι, ή επί πέντε 
(5) τακτικές συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του 
µέλους του ∆Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά για να διαπιστώσει την έκπτωση 
και να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό µέλος να καταλάβει τη θέση του έκπτωτου µέλους. Τα µέλη 
που απουσιάζουν οφείλουν να δικαιολογήσουν σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την απουσία τους µε 
έγγραφο τον σοβαρό λόγο της απουσίας τους, διαφορετικά η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτός 
από την περίπτωση που ο σοβαρός λόγος εξακολουθεί να ισχύει. Σ’ αυτήν την περίπτωση η 
δικαιολόγηση πρέπει να γίνει σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που έπαψε ο λόγος κωλύματος. 

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σε αντιπροσωπευτική ομάδα δεν συμμετέχει σε 
συζητήσεις, ούτε ψηφίζει αναφορικά µε θέματα που αφορούν την αντιπροσωπευτική αυτή ομάδα. 

Άρθρο 20ο : Επίτιμα µέλη 

1. Επίτιμα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ ονομάζονται από τη Γενική Συνέλευση ή από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ (και στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος για 
την εξαιρετική απαρτία – πλειοψηφία) φυσικά πρόσωπα, που κρίνονται άξια για ιδιαίτερη διάκριση, 
λόγω της ηθικής ή άλλης γενικά συμβολής τους στους σκοπούς της ΕΟΜ. 
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2. Στα επίτιμα µέλη μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου ή επίτιμου Αντιπροέδρου της 
ΕΟΜ. 

3. Τα επίτιμα µέλη μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 21ο : Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γενικός Γραμματέας – Ταμίας 

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, προσωρινά δε και της Γενικής Συνέλευσης, φροντίζει για τις υποθέσεις της ΕΟΜ, εποπτεύει 
τα όργανά της και ασκεί γενικά κάθε αρμοδιότητα, που του ανατίθεται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

2. Ο Πρόεδρος µε τον Γεν. Γραμματέα υπογράφουν κάθε εξερχόμενο έγγραφο, μπορούν όμως υπ’ ευθύνη 
τους να αναθέτουν την υπογραφή εγγράφων και σε άλλα µέλη του ∆Σ ή σε υπηρεσιακά στελέχη της 
ΕΟΜ. 

3. Αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες γίνονται µε τη σύμπραξη του Προέδρου και του Ταμία. Κάθε 
ένταλμα πληρωμής υπογράφεται από τον Ταμία και τον αρμοδίως καταβάλλοντα. 

4. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση κωλύματος και αυτού, το πρεσβύτερο µέλος του ∆Σ. 

5. Ο Γεν. Γραμματέας εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει το έργο όλων των οργάνων της ΕΟΜ 
παρακολουθώντας αυτά και φροντίζοντας µε τον Πρόεδρο για την καλή λειτουργία τους. Τηρείται υπό 
την ευθύνη του το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, συνυπογράφει µε τον 
Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, μεριμνά για την τήρηση του αρχείου της ΕΟΜ, του μητρώου των 
Μελών, του μητρώου των κατόχων των Αγωνιστικών Δελτίων, του μητρώου κατάταξης και 
βαθμολογίας των αθλητών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικά τηρεί το αρχείο της ΕΟΜ και φροντίζει, υπό την ευθύνη του, 
να ενημερώνονται όλα τα βιβλία που προβλέπει το παρόν Καταστατικό ή ο Νόμος. 

6. Τον Γεν. Γραμματέα, όταν αυτός κωλύεται, αναπληρώνει µε όλες τις αρμοδιότητές του Ειδικός 
Γραμματέας εκλεγόμενος από το ∆Σ, όταν δε και αυτός κωλύεται το µέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που ορίζεται επίσης από το ∆Σ. 

7. Ο Ταμίας έχει απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο την ευθύνη της διαχείρισης του ταμείου, τηρεί τα 
βιβλία και στοιχεία που απαιτεί ο Νόµος και έχει όσες αρμοδιότητες τυχόν του αναθέσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

8. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό και 
Προϋπολογισμό για έγκριση. 

9. Τον Ταμία, όταν κωλύεται, αναπληρώνει µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

10. Ο Ταμίας σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραμματέα μεριμνούν για την δημοσίευση σε ημερήσια 
εφημερίδα του Απολογισμού και Ισολογισμού σύμφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 8 του Αθλητικού Νόμου 
2725/99. 
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Άρθρο 22ο : Εκπροσώπηση ΕΟΜ 

1. Στα Δικαστήρια και σε κάθε αρχή η ΕΟΜ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ή από το µέλος του 
ΔΣ, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Όρκοι δίνονται, επάγονται και αντεπάγονται από τον Πρόεδρο ή από το µέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά απ’ αυτό. 

3. Για την κατάρτιση συβάσεων και την εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της ΕΟΜ, µε απόφαση 
του ∆Σ, απαιτείται η σύμπραξη του Προέδρου µε τον Γεν. Γραμματέα, οι οποίοι από κοινού 
ενεργούντες, δεσμεύουν την ΕΟΜ έχοντας τη δυνατότητα συγχρόνως να απαλλοτριώνουν δεσμεύουν 
ή επιβαρύνουν τα περιουσιακά στοιχεία της. 

4. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα, στις παραπάνω εξουσίες τους 
αναπληρώνονται από τους κατ’ άρθρο 21 παρ. 4 και 6, αναπληρωτές τους, αφού γίνει μνεία πάνω από 
την υπογραφή τους, µε ευθύνη τους ότι κωλύεται ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας που αναπληρώνουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Άρθρο 23ο : Εκτελεστική Επιτροπή 

1. Αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Στην περίπτωση που το 
επείγον θέμα άπτεται οικονομικών θεμάτων συμμετέχει και ο Ταμίας. Με την εξουσιοδότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου η ΕΕ ασκεί για λογαριασμό του ∆Σ μέρος των αρμοδιοτήτων του. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον 
Αντιπρόεδρο και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα όλα τα µέλη της, οι δε αποφάσεις 
λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της. Η εκπροσώπηση απόντος αποκλείεται. 

3. Για τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που θεωρείται 
από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Τα πρακτικά αυτά διαβάζονται κατά τη πρώτη μετά την 
σύνταξή τους συνεδρίαση του ∆Σ. 

4. Σε περίπτωση αντίθετων αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου 
υπερισχύει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 24ο : Ελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται κάθε χρόνο από την πρώτη Τακτική Γενική 
Συνέλευση μαζί µε δύο αναπληρωματικά µέλη. Τα µέλη της πρέπει να είναι µέλη των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου Σωματείων – Μελών της ΕΟΜ. 

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή και κάθε µέλος της έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να λαμβάνει γνώση της 
περιουσιακής κατάστασης της ΕΟΜ καθώς και όλων γενικά των βιβλίων και στοιχείων της. Ελέγχει 
την οικονομική διαχείριση και τους Ισολογισμούς της και υποβάλλει την έκθεσή της στο ∆Σ δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που αφορά την ελεγχόμενη χρήση. 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα µε τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. 
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Άρθρο 25ο : Επιτροπές 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί προσωρινές επιτροπές (όπως Διάδοσης, Νέων, Γυναικών, Απονομής 
βαθμών, Αγώνων κ.λπ.) για την υποβοήθηση του έργου του. Οι Επιτροπές αποτελούνται τουλάχιστον από 
τρία (3) µέλη και προεδρεύονται από ένα που συμμετέχει σ’ αυτή. Μέλη των επιτροπών μπορεί να είναι και 
µη µέλη του ∆Σ, εφόσον είναι κατάλληλα για την προώθηση του έργου του. Τα µέλη των Επιτροπών είναι 
ελεύθερα ανακλητά από το ∆Σ. Οι Επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα µε τους κανονισμούς που εγκρίνει η ΓΣ 
και έχουν αρμοδιότητα: 

α) Να εισηγούνται προς το ∆Σ για θέματα της αρμοδιότητάς τους 

β) Να υλοποιούν τις αποφάσεις του ∆Σ και να γνωμοδοτούν για θέματα που έχουν σχέση µε την 
αρμοδιότητά τους. 

γ) Να αποφασίζουν σε πρώτο βαθμό για θέματα που τους έχει παραχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα από 
το ∆Σ και απαιτούν ιδιαίτερη γνώση ή εμπειρία. Το ∆Σ μπορεί, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή του 
Γενικού Γραμματέα και σε δεύτερο βαθμό, να τροποποιεί ή ν’ ανακαλεί τις αποφάσεις των επιτροπών 
κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. Ο τρόπος λειτουργίας και η συγκρότηση των επιτροπών 
περιγράφονται στους Κανονισμούς που ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση και εγκρίνονται από την 
ΓΓΑ. 

Άρθρο 26ο : Περιφερειακοί εκπρόσωποι και έφοροι 

1. Το ∆Σ μπορεί να διορίζει, για ορισμένο χρόνο, Περιφερειακούς Εκπροσώπους ή Τοπικούς Εφόρους, 
των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από την απόφαση που τους διορίζει. 

2. Οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι και Τοπικοί Έφοροι ανακαλούνται ελεύθερα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Άρθρο 27ο : Πειθαρχικό Συμβούλιο 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει, μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία, τα παραπτώματα των 
αθλητών, που παραβιάζουν το Καταστατικό, τους κανονισμούς ή τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
της ΕΟΜ, τη φίλαθλο ιδέα και τους ηθικούς κανόνες που τη διέπουν και την αθλητική νομοθεσία. 

Ειδικά για τυχόν παραπτώματα Σωματείου το ΠΣ ενεργεί ως πρωτοβάθμιο όργανο και το ∆Σ ως 
δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο. 

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των µελών του ∆Σ, τα οποία διαπράττονται από τη συμμετοχή τους και μόνον 
σε αγώνες, κρίνονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως αντίστοιχα και των άλλων αθλητών. Αυτά όμως 
που διαπράττουν υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του ΔΣ, π.χ. παράβαση καθήκοντος, κρίνονται από τη ΓΣ, 
ύστερα από εισήγηση του ΠΣ. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι ή τριμελές ή πενταμελές. Ο αριθμός των µελών ορίζεται από την 
εκλογική γενική συνέλευση. Τα τακτικά µέλη ως και δύο αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση. Για την ανάδειξη των µελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ακολουθείται η προβλεπόμενη 
για την ανάδειξη των µελών του ∆Σ διαδικασία. Τα µέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται 
να είναι µέλη του ∆Σ, πρέπει δε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και κύρος, μεταξύ των οποίων ένα 
µέλος τουλάχιστον πρέπει να είναι νομικός. Σε περίπτωση µη εκλογής νομικού τότε αυτός ορίζεται από 
το ∆Σ και ο αριθμός των εκλεγμένων τακτικών µελών είναι δύο (2) ή τέσσερις (4) κατά σειρά αριθμού 
σταυρών προτίμησης. Τα αναπληρωματικά µέλη αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση κωλύματος 
κατά την εκδίκαση υποθέσεως ή παραιτήσεως και κατά τη σειρά που έχουν εκλεγεί. Κατά τα λοιπά ο 
ειδικότερος καθορισμός των πειθαρχικών παραπτωμάτων, το ύψος των ποινών και η λειτουργία του ΠΣ 
περιγράφονται και διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΣ που ψηφίζεται από τη ΓΣ και 
εγκρίνεται από την ΓΓΑ. Οι αποφάσεις του ΠΣ, ως ειδικώς και επί τούτου συνεστηµένου αρμοδίου 
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οργάνου της ΕΟΜ, προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑ∆, το οποίο ορίζεται ως δευτεροβάθμιο όργανο. 
Η εκλογή των µελών του ΠΣ γίνεται παράλληλα µε τις αρχαιρεσίες για εκλογή ∆Σ και η θητεία τους 
είναι τετραετής. Σε περίπτωση µη συμπλήρωσης του αριθμού των τακτικών ή αναπληρωματικών µελών 
του ΠΣ από τις εκλογές, αυτός συμπληρώνεται δι’ ορισμού των υπολοίπων µελών του από το ∆Σ. 

Άρθρο 28ο : Αγωνιστικό Δελτίο 

1. Το Αγωνιστικό δελτίο της ΕΟΜ είναι υποχρεωτικό για τους αθλούμενους. 

2. Με κανονισμούς ή αποφάσεις του ∆Σ και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του αμέσως επόμενου 
άρθρου 29 καθορίζονται λεπτομερέστερα όσα αφορούν το Αγωνιστικό Δελτίο της ΕΟΜ. 

Άρθρο 29ο : Έκδοση – Παροχή – Ανανέωση – Αναστολή – Ακύρωση Αγωνιστικού 
Δελτίου 

1. Το Αγωνιστικό Δελτίο εκδίδεται από το ∆Σ ή από το εξουσιοδοτημένο όργανο απ’ αυτό. 

2. Αγωνιστικό Δελτίο εκδίδεται με την εγγραφή των αθλητών και ανανεώνεται κάθε έτος µόνο µε την 
καταβολή συνδρομής έκδοσης και ανανέωσης, που καθορίζεται από το ∆Σ, σε αθλητές Σωματείων – 
Μελών της ΕΟΜ. 

3. Οι νέοι και οι στρατευμένοι (όσο διαρκεί η στράτευση) καταβάλλουν μέχρι το 50% του ποσού που 
καταβάλλουν τα ενήλικα µέλη για την έκδοση του Αγωνιστικού Δελτίου. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνεται ιδιαίτερη οικονομική ρύθμιση για νέους κάτω των 18 ετών. 

4. Η ισχύς του Α∆ μπορεί ν’ ανασταλεί προσωρινά ή μπορεί να ακυρωθεί οριστικά µόνο µε απόφαση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 30ο : Απαλλαγές – Διάθεση – Κατηγορίες Πόρων 

Πόροι της ΕΟΜ είναι:  

Τακτική και Έκτακτη Επιχορήγηση Κράτους 

Συνδρομές Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ 

Συνδρομές Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 

Συνδρομές Εγγραφών Σωματείων Μελών 

Ετήσιες Συνδρομές Σωματείων Μελών 

Έκτακτες Συνδρομές Σωματείων Μελών 

Συνδρομές από Αγώνες Σωματείων 

Συνδρομές από Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Συνδρομές από πάσης φύσεως αγώνες μπριτζ υπό την αιγίδα και την έγκρισή της 

Ετήσιες Συνδρομές Αθλητών Μελών 

Έκτακτες Συνδρομές Αθλητών Μελών 
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Δωρεές 

Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 

Όποιο άλλο σύμφωνο προς το Νόμο έσοδο. 

Οι οικονομικές και άλλες παροχές που δίδονται από την ΕΟΜ σε Σωματεία – Μέλη ή αθλητές ως ενίσχυση 
και υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα (κατά την 
έννοια των διατάξεων του αθλητικού νόμου 2725/99, άρθρο 33, παρ. 4). 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και οι πόροι διατίθενται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΟΜ. 

 

Άρθρο 31ο : Βιβλία 

Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία, που προβλέπονται από τον ισχύοντα αθλητικό νόμο:  

α) Μητρώου μελών, 

β) Μητρώου αθλητών, 

γ) Μητρώου προπονητών, 

δ) Πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων, 

ε) Πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, 

στ) Πρωτοκόλλου, για όλα τα έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται, 

η) Δωρεών και λοιπών συμβάσεων της παραγράφου 2. 

Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, 
θεωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. 

Η ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα ανωτέρω βιβλία που προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο, εκτός από 
το βιβλίο εσόδων – εξόδων, το οποίο αντικαθίσταται με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και επιπλέον βιβλίο 
δημοσίευσης των αποφάσεων των δικαιοδοτικών του οργάνων και πρακτικών συνεδριάσεων αυτών. (Αθλ. 
Νόμος : Άρθρο 47 παρ.1) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Άρθρο 32ο : ∆ιάλυση 

 Η ΕΟΜ διαλύεται:  

1. Αν τα µέλη της περιορισθούν σε ένα (1). 

 2. Εάν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Αθλητικός Νόµος. 

 3. Λόγω σπουδαίου λόγου, που κρίνεται αµετάκλητα από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια.  
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Άρθρο 33ο : Εκκαθάριση  

1. Αµέσως µετά τη διάλυση, η περιουσία της ΕΟΜ τίθεται σε εκκαθάριση.  

2. Όταν διαλυθεί η ΕΟΜ, η περιουσία της και το αρχείο της περιέχονται σε νομικά πρόσωπα παρεμφερών 
σκοπών, αν αυτά υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισμού. 

Άρθρο 34ο : Ακροτελεύτια Διάταξη 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα αθλητική 
νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και 
προέχουν αυτών των καταστατικών. 

Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε, ως 9ο θέμα, στη ΓΣ των Σωματείων – Μελών της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ την 16η Απριλίου 2022. 

 

 Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης 


