
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 

 
Την 16η Απριλίου,  ημέρα Σάββατο,  και ώρα 11.00, πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής της διαδικτυακής  
Γενικής Συνέλευσης της 9ης Απριλίου2022, (σε εφαρμογή του κεφ.Γ΄, άρθρου 7 του Καταστατικού ΕΟΜ), 
λόγω μη επίτευξης απαρτίας, ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  των Σωματείων-Μελών της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ, μέσω  της πλατφόρμας webex, όπως όριζε η με Αρ. Πρωτ. 8/22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε νομίμως και απεστάλη σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ, τα οποία κλήθηκαν 
να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις 
έναντι της ΕΟΜ, έως τις 28-02-2022, με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίστηκε με τον αναπληρωτή του 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Σωματείου, όπως ορίζει το άρθρο 5 του Αθλητικού Νόμου 4726/20.  
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νόμιμες.  

Κατά την έναρξη της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ ΕΟΜ, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εκπροσώπους 
των Σωματείων και διαπίστωσε ότι έχει επιτευχθεί απαρτία με την παρουσία του 1/5 των εκπροσώπων των 
δικαιούμενων ψήφου Σωματείων, όπως απαιτείται για την επαναληπτική Συνέλευση), σύμφωνα με τον 
παρακάτω κατάλογο που δημοσιοποίησε η ΕΟΜ:  

α/α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΓΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 ΙΜ67 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

2 ΙΡ09 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

4 ΚΠ87 
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΠΡΙΤΖ 

ΝΟΝΗ ΑΝΝΑ 

5 ΚΥ99 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΧΑΝΙΩΝ 

ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

6 ΚΦ44 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΡΑΪΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

7 ΛΒ58 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

8 ΛΕ45 

"Η ΠΡΟΟΔΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ 
ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ" 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

9 ΜΝ88 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 



ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

10 ΝΚ60 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

11 ΝΣ81 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΜΠΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

12 ΝΧ89 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΠΑΤΡΑΣ 
Α.Ο.Τ.ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

13 ΞΕ52 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΡΟΔΟΥ 

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14 ΞΝ56 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ 

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

15 ΞΡ03 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ-
Μ.Α.Σ.ΓΑΛΑΞΙΑΣ 

ΖΗΣΗΣ ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ 

16 ΟΛ93 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

18 ΦΓ75 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΠΡΙΤΖ 
ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

19 ΦΔ26 

ΛΕΣΧΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

20 ΦΖ09 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21 ΦΘ13 
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ 

ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

22 ΦΟ60 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ 

ΤΑΠΑΝΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 

23 ΦΟ90 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ Ο 
ΣΑΜΙΟΣ 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

24 ΦΡ08 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 

26 ΦΥ31 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΗΜΑ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "ΕΔΡΑ" 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ 



27 ΦΩ70 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ- ΝΕΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΩΤΑ 

28 ΧΒ57 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
"ΑΣΤΕΡΑΣ" ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

29 ΧΖ71 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

30 ΧΗ05 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ "ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" 

ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

31 ΧΗ56 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΙΤΖ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

32 ΧΘ02 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

ΦΕΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΜ, πρότεινε τον εκπρόσωπο του ΟΑΜΛ Γεώργιο Δημητρακόπουλο ως 
Πρόεδρο και την Χριστίνα Γαβριήλ εκπρόσωπο  του ΟΑΜΚΗ, ως  Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τους 
οποίους το Σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε το Σώμα 
για την αποδοχή, ανακοίνωσε την ημερήσια διάταξη ως ακολούθως: 

 
1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01 – 31/12/2021 
2. Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού 2021 
3. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής περίοδος 01/01 – 31/12/2021 και εκλογή νέας ελεγκτικής 
επιτροπής 
4. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη 
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 
6. Εναρμόνιση Καταστατικού ΕΟΜ με τον αθλητικό νόμο και τροποποίηση αυτού 
7. Τροποποίηση Πάγιων Κανονισμών ΕΟΜ 
8. Ενημέρωση σχετικά με τις τροποποιήσεις Καταστατικών των Σωματείων 
 
Θέμα 1. 
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01 – 31/12/2021 
 
Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο ΔΣ ΕΟΜ η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ για την περίοδο από 1/1 έως 31-122021, όπως καταρτίστηκε στις 12 Απριλίου 
του 2022 με Α.Π. 40/22/ΛΜ/αμ και εστάλη στα Σωματεία -Μέλη. 
 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Για τη χρήση έτους 2021 έως 31/12/2021 η ΕΟΜ έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 



επιχορήγηση 3.500 ευρώ. 
Αναλυτικά τα υπόλοιπα έσοδα ήταν: 
Εισπράξεις από: 
Εγγραφές Ετήσιες Συνδρομές Σωματείων Μελών: 4.886,30€ 
Έκτακτες Συνδρομές Σωματείων Μελών: 7.148,00€ 
Συνδρομές Σωματείων από Διοργανώσεις Αγώνων: 99.904,91€ 
Συνδρομές Αθλητών Μελών: Εκδόσεις και Ανανεώσεις ΑΔ: 51.656,60€ 
Έκτακτες Συνδρομές Αθλητών Μελών: 4.704,06€ 
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2021: 64.504,60€. 
 
Από τον Νοέμβριο του 2021 οι αμοιβές του προσωπικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ ορίζονται 
σύμφωνα με τα ΜΚ (Μισθολογικά Κλιμάκια) των δημοσίων υπαλλήλων που δημοσιεύει το Υπουργείο 
Οικονομικών στην ιστοσελίδα του. Οι αμοιβές του προσωπικού ορίστηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατόπιν 
απαίτησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που είναι ο εποπτεύων φορέας.  Ως εκ τούτου η Ελληνική 
Ομοσπονδία Μπριτζ δεν καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα Αδείας και Μπόνους 
Απόδοσης στο προσωπικό, ενώ όλες οι πληρωμές μισθοδοσίας γίνονται μέσω της ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών). 
Επιπλέον η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ συνέταξε νέο εσωτερικό κανονισμό και διαπιστωτική πράξη 
πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εποπτεύοντος φορέα. 
 
Το προσωπικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ παραμένει ως είχε: Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ). 
 
Όλα τα ανωτέρω - καθώς και η ένταξη σε Γ κατηγορίας βιβλία, η οποία έγινε το 2022 – είναι κατ’ εξοχήν 
κριτήρια για τη διατήρηση της αθλητικής αναγνώρισης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ.  
 
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
Ανάγνωση από Πρόεδρο ΔΣ ΕΟΜ 
 
1. Εθνικές ομάδες. 
Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, το διάστημα που αναφέρεται πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
διαδικτυακός αγώνας, με συμμετοχή των εθνικών ομάδων open και seniors, όπου η ΕΟΜ ανταπεξήλθε 
πλήρως των απαιτήσεων της οργάνωσης, χωρίς όμως πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 
Σχετικά με την εθνική ομάδα Παίδων, οι προπονήσεις δεν σταμάτησαν καθόλου την περίοδο της πανδημίας 
και ανανεώθηκε η σύμβαση με τον εκπαιδευτή, προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνική κατάρτιση των παιδιών. 
 
2. Διάδοση. 
Στα καινούργια αγωνιστικά δελτία της περιόδου της πανδημίας, περιλαμβάνονται μαθητές/μαθήτριες που 
γράφτηκαν το 2020 (έχοντας ξεκινήσει από το 2019) – σύνολο 501 -, ενώ υπήρξαν και 77 νέα δελτία μέσα 
στο 2021. 
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει κεντρική διαφημιστική καμπάνια τις δυο αυτές 
χρονιές, ωστόσο παρότρυνε τα Σωματεία να προβούν σε δικές τους διαφημιστικές εκστρατείες, επιδοτώντας 
μέρος των εξόδων με αναθέσεις πρωταθλημάτων. 
Προσφάτως αποφασίστηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με όσους ενδιαφερόμενους/ες παλαιότερων ετών δεν 
είχαν παρουσιασθεί στα μαθήματα, με πολύ μεγάλη έως τώρα επιτυχία. 
Λόγω των συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχολεία. 
Μεγάλη άνοδο και επιτυχία παρουσιάζει το πρόγραμμα μαθημάτων σε άτομα με προβλήματα όρασης, που 
με πρωτοστατούσα και εκπαιδεύτρια την κα Εμμανουέλα Καλιαμπά, η οποία ετοιμάζει και στέλνει στους 
μαθητές biding boxes με γραφή Μπράιγ, κατάφερε να έχει πάνω από 20 μαθητές, από έξι πόλεις τις Ελλάδος 
και κάποιους από το εξωτερικό, πραγματοποιώντας μάλιστα τα μαθήματα διαδικτυακά. Ένα πρόγραμμα 
που, όπως λένε οι συμμετέχοντες, έχει την παγκόσμια αποκλειστικότητα. Τη συγκεκριμένη δράση 
συντονίζει και υποστηρίζει το Σωματείο ΑΑΑ. 
Με την επάνοδο στους κανονικούς ρυθμούς, με τις διατάξεις της πολιτείας, η ΕΟΜ συμμετείχε στους 



Παγκόσμιους Εργασιακούς Αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, αντί το 2020 που 
είχαν προγραμματισθεί αρχικά, με τη συμμετοχή 40 αθλητών/τριών και 
προβολή του μπριτζ μέσω της διοργάνωσης. 
Η ΓΓΑ, επίσης, συμπεριέλαβε το μπριτζ, όπως κάθε χρόνο από το 2016, στο πρόγραμμα Be Active, με 
συμμετοχή σε Παγκόσμιο Συνέδριο Γεροντολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, όπου η ΕΟΜ είχε ειδικό «περίπτερο» για ενημέρωση του κοινού. 
Στην εκδήλωση αυτή προτάθηκε στην ΕΟΜ η συνεργασία με τον σύλλογο ΑΝΤΑΜΑ, στους σκοπούς του 
οποίου περιλαμβάνονται δράσεις κοινές σε παιδιά και ηλικιωμένους/ες. 
 
3. Εκπαίδευση. 
Το ΔΣ της ΕΟΜ αποφάσισε την έκδοση πέντε ακόμη βιβλίων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στα εγχειρίδια 
που δίνονται δωρεάν στους μαθητές/τριες των δύο πρώτων ετών μαθητείας και τα οποία αφορούν εμβάθυνση 
στην εκτέλεση και την άμυνα. 
Το ΔΣ ενέκρινε έναρξη μαθημάτων για παιδιά, με γενικό κάλεσμα και στόχο τη συνεχόμενη αύξηση παιδιών 
που εν δυνάμει θα πλαισιώνουν την εθνική ομάδα Παίδων. 
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης αναθεώρησε το θεσμικό πλαίσιο (εγκύκλιος 4/Σεπ 2021), και προκηρύχθηκαν 
σεμινάρια για νέους εκπαιδευτές/τριες με αρχικό στόχο τη διαπίστευση δόκιμων εκπαιδευτών/τριών, οι 
οποίοι/ες στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις, ώστε να πιστοποιηθούν. 
 
4. Νέα Σωματεία. 
Παρά τις δυσκολίες της εποχής, δυο νέα Σωματεία ενεγράφησαν στα μητρώα της ΕΟΜ, το ένα από την 
Αλεξανδρούπολη (ΕΘΝΙΚΟΣ) και το άλλο από τη Λαμία (ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ). Και τα δυο ενέγραψαν νέους 
αθλητές/τριες, αλλά και απορρόφησαν τους αθλητές/τριες των Σωματείων που υπολειτουργούσαν στις 
πόλεις αυτές (ΠΕΣΤΑ και ΕΣΠΕΡΟΣ αντίστοιχα). Στο τέλος του 2021 
δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για νέο Σωματείο στη Σύρο (ΟΜΣ), το οποίο έγινε ήδη (Απρίλιος 2022) 
τακτικό μέλος της ΕΟΜ. 
 
5. Αγώνες. 
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η κατάσταση σχετικά με τα εισιτήρια από τους αγώνες για τα τρία 
τελευταία έτη: 
 

Έτος 
1η 

βαθμίδα 
2η 

βαθμίδα 
3η 

βαθμίδα 
4η 

βαθμίδα 
5η 

βαθμίδα 
6η 

βαθμίδα 
Σύνολο 

2019 716 3.186 31.350 34.584 194.732 7.976 272.544 

2020 284 0 8.330 17.382 72.124 1.997 100.117 

2021 0 992 4.578 15.410 32.806 1.060 84.666 
Real 
bridge 

    28.068   

Real 
bridge 
ΣΚ 

    1.752   

 
Το ΔΣ, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΓΓΑ, σχετικά και με τα πρωτόκολλα covid, διοργανώνει όσους το 
δυνατόν περισσότερους αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας, εστιάζοντας παράλληλα στο να εγκρίνει 
περισσότερους αγώνες 4ης βαθμίδος σε εσωτερικά πρωταθλήματα Σωματείων. 
 
6. Διαιτησία 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης νέων διαιτητών/τριών, εκπονείται σχέδιο αναμόρφωσης των 
Πάγιων κανονισμών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίον θα εκπαιδεύονται, 
επιμορφώνονται και εξελίσσονται οι διαιτητές/τριες της ΕΟΜ. Το άρθρο 5 των Πάγιων, που αφορά στη 
Διαιτησία, αναμορφώθηκε και αναμένεται να ψηφισθεί  



από τη ΓΣ. 
 
7. Διάφορα 
Το ΔΣ της ΕΟΜ, με συχνή και έντονη επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, διεκδίκησε και πέτυχε 
να αναγνωρισθούν οι ιδιαιτερότητες του αγωνιστικού μπριτζ και το άθλημά μας να εξαιρεθεί από την 
υποχρέωση να διαθέτει προπονητές/τριες, που σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα πιστοποιούνται μέσω της ΓΓΑ, 
από την υποχρέωση έκδοσης κάρτας υγείας 
αθλητή/τριας, αλλά και η ΕΟΜ να εγκρίνει αυτόνομα τους χώρους άθλησης που αφορούν στους αγώνες του 
αγωνιστικού μπριτζ, χωρίς την υποχρέωση άδειας από την Περιφέρεια. Οι αλλαγές αυτές θεσμοθετήθηκαν 
ήδη με τον Νόμο 4908/22, ο οποίος χαρακτήρισε επίσημα πλέον το μπριτζ ως πνευματικό άθλημα. 
 
Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22 
Στον τομέα της Εκπαίδευσης το νέο Δ.Σ. συμπεριλαμβάνει στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο τα σεμινάρια και 
τις εξετάσεις των εκπαιδευτών/τριών, όπως ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης και αναθέτει 
στην Επιτροπή Εκπαίδευσης την καταγραφή των διαδικασιών, της ύλης και τον προϋπολογισμό των 
διαδικασιών αυτών. 
Στον τομέα της Διαιτησίας, η εφαρμογή του νέου άρθρου 5 των Πάγιων θα επιφέρει αναβάθμιση του ρόλου, 
αλλά και της ποιότητας των διαιτητών/τριών της ΕΟΜ. 
 Σεμινάριο για τους διαιτητές θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2022.  Έλληνες Διαιτητές/τριες 
παρακολούθησαν με επιτυχία τα σεμινάρια της EBL και διαπιστεύτηκαν με διεθνή πτυχία. 
Στον αγωνιστικό τομέα πρωταρχικό μέλημα είναι η αναζήτηση χώρων που θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν 
Διασυλλογικούς Αγώνες με την αίγλη που είχαν πριν την πανδημία. 
Σχετικά με τις Εθνικές Ομάδες, και ανάλογα με τις δράσεις και της Πανευρωπαϊκής, αλλά και Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας, η ΕΟΜ έχει στόχο να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. 
Από τις αρχές του 2022 πραγματοποιήθηκε αγώνας επιλογής για την εθνική ομάδα ΟΠΕΝ που θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα σε διοργανώσεις του 2022. 
Στον τομέα της Διάδοσης η ΕΟΜ ήρθε σε επαφή με επαγγελματία διαφημιστή, προκειμένου να αναθέσει 
την προβολή του μπριτζ και τις καμπάνιες για τα μαθήματα σε ειδικούς, με καλύτερο συσχετισμό κόστους 
και αποτελέσματος. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, επικοινωνεί συστηματικά με παλαιότερους 
ενδιαφερόμενους/ες, που δεν είχαν προσέλθει σε Σωματεία, για να ανακινήσει το ενδιαφέρον τους και να 
τους κατανείμει στα Σωματεία που επιθυμούν. Τα Σωματεία που ξεκίνησαν μαθήματα Ιανουάριο- 
Φεβρουάριο 2022 αξιοποίησαν στο μέγιστο τις εν λόγω επαφές της ΕΟΜ με τους ενδιαφερόμενους και το 
πρώτο τρίμηνο του 2022 έχουν εκδοθεί 270 νέα αγωνιστικά δελτία. 
Η ΕΟΜ ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα ΧΕΙΛΩΝ της ΓΓΑ, το οποίο επικεντρώνεται σε τομείς όπως η 
διακυβέρνηση, οι πόροι, η αγωνιστική δραστηριότητα, η ανάπτυξη του αθλήματος, η εσωτερική 
δραστηριότητα, οι εθνικές ομάδες και η εκπαίδευση-επιμόρφωση-κοινωνική ευαισθητοποίηση, τομείς όπου 
οι δράσεις της ΕΟΜ θα κατατεθούν και επίσημα στην πολιτεία. 
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των επιχορηγήσεων στις Ομοσπονδίες από τη ΓΓΑ. 
Η ΕΟΜ ανταποκρίνεται και συμμετέχει σε όλες τις δράσεις που μπορούν να προβάλλουν το έργο της και να 
προσελκύσουν νέα μέλη στα Σωματεία μας. Ήδη συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα «Υγεία στα αθλήματα 
νόησης» και σε συνέδριο του Υφυπουργείου Αθλητισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
για τον Αθλητισμό. Αγώνες της ΕΟΜ θα ενταχθούν 
και πάλι στο πρόγραμμα BE ACTIVE για τα έτη 2022-2023 
 
 
 
Ο Πρόεδρος ΔΣ:  
Διευκρινίζει ότι δραστηριότητα υπήρξε μόνο μετά τον Μάιο, λόγω των γνωστών περιορισμών.  
Για τη διάδοση επεσήμανε ότι έγινε μέσω Σωματείων, και όχι μέσω facebook, σύμφωνα με το οποίο το 
μπριτζ θεωρείται τζόγος, όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν. Και συνεπώς η σχετική αίτηση εξακολουθεί 
να απορρίπτεται. 
Σχετικά με τους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ διευκρίνισε ότι προσωρινά δεν είναι δυνατό να γίνονται, 
γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν αθλητές από τα  Σωματεία που δεν έχουν αναγνώριση.  



Από την ΓΓΑ, έχει σταλεί στην ΕΟΜ αυστηρό mail, για την ολοκλήρωση της αναγνώρισης των Σωματείων. 
Εκφράζει την ελπίδα, να έχει τακτοποιηθεί το θέμα από όλα τα Σωματεία, μέχρι τέλους Ιουνίου. 
Επίσης όλα τα Σωματεία οφείλουν μέχρι 30/6  να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τον 
ισχύοντα αθλητικό νόμο. 
 
 
Θέμα 2.  
Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού 2021 
 
Από τον Ταμία του ΔΣ ΕΟΜ, Δημήτρη Δημητρακόπουλο, παρουσιάζεται ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (οι σχετικοί πίνακες είχαν σταλεί στα Σωματεία και στους εκπροσώπους -Παράρτημα 1 
και 2) 
 
Δημ. Δημητρακόπουλος:   
Διευκρινίζει ότι ο κύκλος εργασιών ήταν πολύ χαμηλός, ωστόσο έγιναν δύο πολύ σημαντικά πράγματα. 
Έγινε προσαρμογή προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και η Ομοσπονδία είναι οικονομικά εντάξει απέναντι 
στην ΓΓΑ.  Τα λογιστικά βιβλία μετατράπηκαν σε 3ης κατηγορίας με διπλογραφικό σύστημα, οπότε υπάρχει 
λεπτομερής παρακολούθηση εσόδων-εξόδων. 
Η ΓΓΑ δεν θέλει να υπάρχει αποθεματικό, άρα πρέπει να μηδενιστεί απέναντι στην ΓΓΑ.  
Στη συνέχεια δόθηκαν απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις εκπροσώπων των Σωματείων,  
 
Θέμα 3. 
Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής περίοδος 01/01 – 31/12/2021 και εκλογή νέας ελεγκτικής 
επιτροπής 
 
Αναγνώστηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Παράρτημα 3), η οποία είχε επίσης σταλεί στα 
Σωματεία και τους εκπροσώπους. 
Ακολούθησε συζήτηση επί της έκθεσης, κυρίως για οικονομικά θέματα και καταγράφηκαν  προβλήματα 
των Σωματείων και προτάσεις για την επίλυσή τους. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε τα μέλη της ΕΕ για την εξαιρετική δουλειά και ακολούθησε εκλογή για τη 
νέα Ελεγκτική Επιτροπή, όπου ομόφωνα εξελέγησαν οι εξής 

Τακτικά μέλη 

Θάνος Παπαναστασίου 

Μανώλης Μαραγκουδάκης 

Νίκος Καβαντούρης 

Αναπληρωματικά μέλη 

Σταύρος Μπομπολάκης   

Δήμητρα Αθανασιάδου 

 

Θέμα 4. 
Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη 
 

Το σώμα ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό   του 2021 και 
απάλλαξε το ΔΣ από κάθε ευθύνη. 

 



Θέμα 5. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 
 
Αναγνώστηκε ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός 2022 από τον ταμία του ΔΣ ΕΟΜ Δημ. Δημητρακόπουλο 
και δόθηκαν εξηγήσεις για τα διάφορα κονδύλια. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων των 
Σωματείων για διάφορα οικονομικά θέματα συνδρομών προς την ΕΟΜ, την κατανομή των πρωταθλημάτων 
στα Σωματεία και ακούστηκαν προτάσεις- κατευθύνσεις προς το ΔΣ για την αύξηση των εσόδων της 
Ομοσπονδίας. 

Μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν ψηφίστηκε ομόφωνα ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός του 2022, ο 
οποίος θα κατατεθεί στη ΓΓΑ. (Παράρτημα 4)  

Θέμα 6. 
Εναρμόνιση Καταστατικού ΕΟΜ με τον αθλητικό νόμο και τροποποίηση αυτού  
 
Η ΓΓ της ΕΟΜ κα Μανούση έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν  πρόκειται για 
καινούργιο καταστατικό, αλλά για απλή εναρμόνιση με τον νέο αθλητικό νόμο και κάποιες προσθέσεις που 
έγιναν λόγω εκσυγχρονισμού. 

Προτάθηκε να υπάρχει ποσόστωση φύλου στα εκλεγόμενα μέλη του ΔΣ, αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε 
καθώς συγκέντρωσε μόνο 2 ψήφους.  

Κατόπιν έγινε ψηφοφορία για την έγκριση του Νέου Καταστατικού της ΕΟΜ, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα. 
(Παράρτημα 5) 

 

Θέμα 7.  
Τροποποίηση Πάγιων Κανονισμών ΕΟΜ  
 
Η ΓΓ της ΕΟΜ κα Μανούση με την ομάδα εργασίας που συγκρότησε από τους κκ  Πουρναρά, Κηπουρό, 
Μπάλλα και την κα Γαβριήλ κατέληξαν στην οριστική αναθεώρηση των κανονισμών της ΕΟΜ, τους 
οποίους απέστειλαν στα Σωματεία για παρατηρήσεις και προτάσεις. 

Ωστόσο, από το Δεκέμβριο που εστάλησαν, υπήρξαν ελάχιστες προτάσεις, οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη.  

Στη συνέχεια, και αφού τοποθετήθηκαν διάφοροι εκπρόσωποι Σωματείων, είτε με ερωτήσεις, είτε με 
προτάσεις, επικεντρωνόμενοι κυρίως σε θέματα διαιτησίας και διαδικασίας απονομής σε Σωματεία της 
οργάνωσης αγώνων ανωτέρων βαθμίδων, αποφασίστηκε η τελική διατύπωση των κανονισμών της ΕΟΜ, 
που θα κατατεθούν προς έγκριση στη ΓΓΑ και θα αναρτηθούν στο site της ΕΟΜ. 

Θέμα 8.  
Ενημέρωση σχετικά με τις τροποποιήσεις Καταστατικών των Σωματείων 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ επεσήμανε την υποχρέωση τροποποιήσεων των καταστατικών των Σωματείων μέχρι 
30/6/22, σύμφωνα με όσα ισχύουν και αν δεν δοθεί παράταση, και τον κίνδυνο να διαγραφούν τα Σωματεία 
από τη δύναμη της ΕΟΜ, αν δεν υλοποιήσουν την υποχρέωση αυτή. 

Ήδη στο site της ΕΟΜ υπάρχουν συγκεκριμένες Οδηγίες για τις τροποποιήσεις, ενώ εκπρόσωποι Σωματείων 
που έχουν ήδη καταθέσει τα νέα καταστατικά τους επεσήμαναν ότι η σύνταξη δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, 
αλλά το μεγαλύτερο “αγκάθι” είναι η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των Σωματείων για τη διαδικασία 
αυτή. Προτάθηκε να ζητηθεί από το Υπουργείο οικονομική ενίσχυση για τη συγκεκριμένη υποχρέωση των 
Σωματείων. 



ΘΕΜΑ  9. 
 Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 
Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με διατάξεις του Ν.4726/2020. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
ανέφερε ότι σύμφωνα με τη νέα αθλητική νομοθεσία (Ν.4726/2020), οι αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν 
να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του νόμου 2725/1999, 
όπως ισχύει σήμερα, ιδίως ως προς τις ιδιότητες, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των μελών, τις 
αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, την συγκρότηση και 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης να εγκρίνουν το νέο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την 
εναρμόνιση με το νόμο και την προτεινόμενη κωδικοποίησή του. Μετά από σχετική συζήτηση ακολούθησε 
η σχετική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση έλαβε την εξής απόφαση : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 
ομόφωνα να εγκρίνει κατ’ άρθρον και συνολικώς το συνημμένο κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΤΖ, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εναρμόνιση σύμφωνα 
με τον νόμο. Ειδικότερα:  

 

Στο Άρθρο 1 προστίθεται: 

3. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ είναι αναγνωρισμένη Αθλητική Ομοσπονδία από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού με κωδικό αθλητικής αναγνώρισης ΛΑ47. 

 

Στο κεφάλαιο Β προστίθεται ο τίτλος ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Στο Άρθρο 3 Εγγραφή Μελών αντικαθίσταται η παράγραφος 5 ως εξής:  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. 

Στο Άρθρο 6 Υποχρεώσεις Μελών τροποποιείται η παράγραφος ε) ως εξής:  Να ενημερώνουν τα μέλη τους 
για την εμπρόθεσμη καταβολή της συνδρομής των Αγωνιστικών ∆ελτίων 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.  

Προστίθεται το Άρθρο 7 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 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. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  προστίθεται στον τίτλο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Σύγκληση Δικαίωμα ψήφου – Διαδικασία – Αρχαιρεσίες  η λέξη Απαρτία  

Το Άρθρο 7 Σύγκληση αριθμείται άρθρο 8 και προστίθεται η παράγραφος 2 

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.  
Το Άρθρο 8 Απαρτία αριθμείται άρθρο 9 και τροποποιείται η παρ. 1 ως εξής:  

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 παρευρίσκονται, σε 
κάθε όµως περίπτωση όχι λιγότερα από το ένα πέµπτο (1/5) των δικαιούµενων ψήφου. 

Το Άρθρο 9 Δικαίωµα συμμετοχής και ψήφου αριθμείται άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:  

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 Γραµµατέα του ∆Σ και τη σφραγίδα του αντιπροσωπευοµένου Σωµατείου, μετά από 
απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Υπόδειγμα του εντύπου αυτού θα χορηγείται από την Οµοσπονδία. Οι 
δαπάνες µμετακίνησης αντιπροσώπων Σωματείων της Περιφέρειας επιβαρύνουν τα Σωματεία που 
εκπροσωπούν.  

2.∆ικαίωµα 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) α) 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. 

 β) 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.  

γ) Να έχει συµµετάσχει στο ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα του προηγουµένου 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. 

δ) Για νέα Σωµατεία να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης του 
Σωµατείου σαν 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 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 ∆ιοικητικό 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. ∆ικαίωµα παρουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Σωµατεία-Μέλη και όποιο άλλο πρόσωπο 
επιτρέψει η Γενική Συνέλευση, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας.  

4. ∆ικαίωµα λόγου στις Γενικές συνελεύσεις έχουν όλα τα Σωµατεία-Μέλη.  

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιουµένων 
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 µεταβολή 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. 

 Το Άρθρο 10 Διαδικασία συνεδριάσεων αριθμείται άρθρο 11 και τροποποιείται ως εξής:  

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 ένα 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.  



Το Άρθρο 11 Εκπροσώπηση – Αρχαιρεσίες αριθμείται άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:  

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.  

Το Άρθρο 12 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αριθμείται άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:  

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 Νόµος.  

2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξάγεται υποχρεωτικά και εντός του τελευταίου τετραµήνου κάθε 
έτους υποβάλλεται για έγκριση ο Προϋπολογισµός του προσεχούς έτους, σαν 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.  

Το Άρθρο 13 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αριθμείται άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:  

1.Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που το αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Επιπλέον το ∆ιοικητικό 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 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 
συγκαλούντα καθώς και για την περίπτωση της ανάκλησης ή παραίτησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 
τυχόν υποβλήθηκε πριν από τη  λήξη της θητείας του και την ενδεχόµενη εκλογή νέου. 

Το Άρθρο 14 ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) Σύνθεση – Συγκρότηση – Διαδικασία επιλογής – Ανάδειξη – 
Αναπλήρωση µελών – Προϋποθέσεις εκλογής, αριθμείται άρθρο 15 και τροποποιείται ως εξής:   

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους 
διεξαγωγής των Ολυµπιακών αγώνων και αποτελείται από  πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εφόσον η ΕΟΜ έχει 
στη δύναµη της είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) Σωµατεία-Μέλη και από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη αν 
στη δύναµη 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 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 εκλογήν στα αιρετά όργανα της ΕΟΜ (∆Σ, ΠΣ) µαζί µε την αίτηση υποψηφιότητος 
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 είτε 
τακτικών µελών, ως αναφέρεται στην παρ. 4.  

8. Για να εκλεγεί κάποιος µέλος του ∆ιοικητικού 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 αξίωµα 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου και αναπληρώνουν τις 
δηµιουργούµενες κενές θέσεις του ∆Σ λόγω θανάτου, εκπτώσεως, παραιτήσεως ή µόνιµου κωλύµατος.  

15. Αν ο αριθµός των µελών, του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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. 

Το  Άρθρο 15 Ασυµβίβαστα µελών ∆Σ η παρ.1 αριθμείται άρθρο 16 και  τροποποιείται η παρ.1 ως εξής:  

1. Μέλη της ∆ιοίκησης Σωµατείων-Μελών ή της ΕΟΜ δεν µπορούν να έχουν εξαρτηµένη εργασία µε 
αµοιβή ή να συνάπτουν µε αυτά συµβάσεις 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.  

Το  Άρθρο 16 Αρμοδιότητες ΔΣ αριθμείται άρθρο 17 

Το  Άρθρο 17 Συνεδριάσεις – Απαρτία – Πλειοψηφία – Πρακτικά  αριθμείται άρθρο 18 

Το  Άρθρο 18 Εκπτώσεις – Περιορισμοί  αριθμείται άρθρο 19 

Το  Άρθρο 19 Επίτιμα μέλη αριθμείται άρθρο 20 

Το  Άρθρο 20 Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γενικός Γραμματέας - Ταμίας αριθμείται άρθρο 21 

Το  Άρθρο 21 Εκπροσώπηση ΕΟΜ αριθμείται άρθρο 22 

Το  Άρθρο 22 Εκτελεστική Επιτροπή αριθμείται άρθρο 23 



Το Άρθρο 23 Ελεγκτική Επιτροπή αριθμείται άρθρο 24 και η παρ.1 και 3 τροποποιούνται ως εξής:  

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.  

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

Το  Άρθρο 24 Επιτροπές αριθμείται άρθρο 25 

Το Άρθρο 25 Περιφερειακοί εκπρόσωποι και έφοροι αριθμείται άρθρο 26 

Το Άρθρο 26 Πειθαρχικό Συµβούλιο αριθμείται άρθρο 27 η παρ.2 τροποποιείται ως εξής: 

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 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.  

Το Άρθρο 27 Αγωνιστικό Δελτίο αριθμείται άρθρο 28 και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:  

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

Η παράγραφος 3 καταργείται  

Στo Άρθρο 28 Έκδοση – Παροχή - – Αναστολή – Ακύρωση Αγωνιστικού ∆ελτίου, προστίθεται στον 
τίτλο η λέξη Ανανέωση, αριθμείται άρθρο 29 και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:   

2. Αγωνιστικό ∆ελτίο 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.  

Το Άρθρο 29 Απαλλαγές – Διάθεση – Κατηγορίες Πόρων αριθμείται άρθρο 30 και τροποποιείται ως 
εξής:  

 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 

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. 

 

Το Άρθρο 30 Βιβλία αριθμείται άρθρο 31 και τροποποιείται ως εξής:  

 

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. 

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) 



Το Άρθρο 31 Διάλυση αριθμείται άρθρο 32 

Το Άρθρο 32 Εκκαθάριση αριθμείται άρθρο 33 

Προστίθεται η ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

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

Οι παραπάνω προτάσεις τροποποίησης εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Ακολουθούν τα άρθρα του κωδικοποιημένου καταστατικού σε ενιαίο κείμενο 

 

                   

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ 

 

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. 

4. Η Ελληνική Οµοσπονδία Μπριτζ είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μπριτζ (European Bridge 
League µε τα αρχικά EBL), 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, σαν πνευµατικό άθληµα και 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί αθλητισµού.  

 

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 σαν 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) ∆ήλωση του ∆Σ µε ονοµαστική κατάσταση 20 τουλάχιστον αθλουµένων 
στη δύναµή του.  

3. Η εγγραφή νέων Σωµατείων-Μελών αποφασίζεται µε την εξαιρετική πλειοψηφία (3/4 των παρόντων 
µελών) από το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 σ’ αυτό µε ∆ικαστικό Επιµελητή. Το 
Σωµατείο µέσα σε 14 ηµερολογιακές ηµέρες από τη νόµιµη κοινοποίηση σ’ αυτό της απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαγραφή του, µπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής προς τη 
Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. Η προσφυγή αυτή κοινοποιείται µε ∆ικαστικό Επιµελητή στον νόµιµο 



εκπρόσωπο της ΕΟΜ. Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής για τη διαγραφή του είναι 
τελεσίδικη και επικυρώνεται απλώς από τη Γενική Συνέλευση.  

Άρθρο 5ο : Δικαιώµατα Μελών  

1. Τα µέλη της ΕΟΜ µπορούν να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της και να ψηφίζουν σ’ 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 σ’ 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 ∆ιοίκησή τους, µέσα σε ένα 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 ∆ελτίων 
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 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 – Aπαρτία- Δικαίωµα ψήφου – Διαδικασία – Αρχαιρεσίες 

 Άρθρο 8ο : Σύγκληση  

1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο όργανο της ΕΟΜ και συγκαλείται από το ∆ιοικητικό 

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 ∆ιάταξης 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 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 Γραµµατέα του ∆Σ και τη σφραγίδα του αντιπροσωπευοµένου 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.∆ικαίωµα 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) α) 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. 

 β) 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.  

γ) Να έχει συµµετάσχει στο ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα του προηγουµένου 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. 

δ) Για νέα Σωµατεία να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης του 
Σωµατείου σαν 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 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 ∆ιοικητικό 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. ∆ικαίωµα παρουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Σωµατεία-Μέλη και όποιο άλλο πρόσωπο 
επιτρέψει η Γενική Συνέλευση, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας.  

4. ∆ικαίωµα λόγου στις Γενικές συνελεύσεις έχουν όλα τα Σωµατεία-Μέλη.  

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιουµένων 
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 µεταβολή 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 ∆ιοικητικού 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 ένα 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.  

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 Νόµος.  



2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξάγεται υποχρεωτικά και εντός του τελευταίου τετραµήνου κάθε 
έτους υποβάλλεται για έγκριση ο Προϋπολογισµός του προσεχούς έτους, σαν 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Επιπλέον το ∆ιοικητικό 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 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 
συγκαλούντα καθώς και για την περίπτωση της ανάκλησης ή παραίτησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 
τυχόν υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της θητείας του και την ενδεχόµενη εκλογή νέου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 Άρθρο 15ο : ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) Σύνθεση – Συγκρότηση – Διαδικασία επιλογής – Ανάδειξη – 
Αναπλήρωση µελών – Προϋποθέσεις εκλογής  

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους 
διεξαγωγής των Ολυµπιακών αγώνων και αποτελείται από  πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εφόσον η ΕΟΜ έχει 
στη δύναµη της είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) Σωµατεία-Μέλη και από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη αν 
στη δύναµη 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 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 εκλογήν στα αιρετά όργανα της ΕΟΜ (∆Σ, ΠΣ) µαζί µε την αίτηση υποψηφιότητος 
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 και 
νέας 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 ∆ιοικητικού 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 αξίωµα 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου και αναπληρώνουν τις 
δηµιουργούµενες κενές θέσεις του ∆Σ λόγω θανάτου, εκπτώσεως, παραιτήσεως ή µόνιµου κωλύµατος.  

15. Αν ο αριθµός των µελών, του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆Σ  

1. Μέλη της ∆ιοίκησης Σωµατείων-Μελών ή της ΕΟΜ δεν µπορούν να έχουν εξαρτηµένη εργασία µε 
αµοιβή ή να συνάπτουν µε αυτά συµβάσεις 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, δολία χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα 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 ∆ιοίκησης η 
ιδιότητα του µέλους του ∆Σ είναι τιµητική και άµισθη. Τα µέλη του ∆Σ δεν δικαιούνται καµία αποζηµίωση 
για ηµεραργίες λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του Σωµατείου-Μέλους ή της ΕΟΜ εκτός από έξοδα 
κινήσεως.  

 

 

Άρθρο 17ο : Αρµοδιότητες ΔΣ  

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει η διοίκηση και διαχείριση κάθε θέµατος και υπόθεσης που αφορά την 
ΕΟΜ καθώς και την περιουσία της. Ενδεικτικά το ∆ιοικητικό 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 ∆ιάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εάν αυτές συγκαλούνται µετά από 
αίτηση µελών, που έχουν το δικαίωµα γι’ αυτό, οπότε η Ηµερήσια ∆ιάταξη 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) ∆ιορίζει τις διάφορες Επιτροπές και καθορίζει τις αρµοδιότητές τους µέσα στα πλαίσια 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 άρθρου 5 του παρόντος.  

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

ιδ) Απονέµει βαθµούς Μαιτρ (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 ∆ιοικητικό 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.  

2. Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προέρχονται από Σωµατεία της 
περιφέρειας, για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βαρύνουν την ΕΟΜ. 

 

 Άρθρο 19ο : Εκπτώσεις – Περιορισµοί  

1. Μέλος του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 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 το σοβαρό λόγο 
της απουσίας τους, διαφορετικά η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτός από την περίπτωση που ο 
σοβαρός λόγος εξακολουθεί να ισχύει. Σ’ αυτή την περίπτωση η δικαιολόγηση πρέπει να γίνει σε δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την ηµέρα που έπαψε ο λόγος κωλύµατος.  

3. Μέλος του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΜ ονοµάζονται από τη Γενική Συνέλευση ή από το 
∆ιοικητικό 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.  

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

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

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
που ορίζεται επίσης από το ∆Σ.  

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

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

 9. Τον Ταµία όταν κωλύεται αναπληρώνει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από το 
∆ιοικητικό 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.  

Άρθρο 22ο : Εκπροσώπηση ΕΟΜ  

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

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

3. Για την κατάρτιση συµβάσεων 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 
∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
υπερισχύει η απόφαση του ∆ιοικητικού 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 λαβαίνει 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. 

 Άρθρο 25ο : Επιτροπές  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί προσωρινές επιτροπές (όπως ∆ιάδοσης, 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 ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  

Άρθρο 27ο : Πειθαρχικό Συµβούλιο  



1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει, µετά 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 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 ∆ελτίο της ΕΟΜ.  

Άρθρο 29ο : Έκδοση – Παροχή - Ανανέωση – Αναστολή – Ακύρωση Αγωνιστικού ∆ελτίου  

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

2. Αγωνιστικό ∆ελτίο 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 ∆ελτίου. Με απόφαση του ∆ιοικητικού 
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 

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. 

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.  

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 : ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί 
αθλητικών Σωματείων 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.  

 

Θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης 

Στη συνέχεια, και ενώ εξαντλήθηκαν τα θέματα της ΗΔ, η ΓΓ της ΕΟΜ παρουσίασε ένα αίτημα του 
Σωματείου ΑΟΜΨ προς τη ΓΣ να αναγνωσθεί μια επιστολή του Σωματείου. Αναγνώστηκε η επιστολή και 
δόθηκαν από το ΔΣ οι σχετικές απαντήσεις.  

 Μη ύπαρξης άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της ΓΣ κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.   

 

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας         

 

Γιώργος Δημητρακόπουλος                                    Χριστίνα Γαβριήλ                                  


