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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. 
της 24ης Οκτωβρίου 2009 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 

 

Κανονισμός αρ. 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ KAI ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
1.1. Εισαγωγικό άρθρο 

Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 
2725/1999 (ΦΕΚ 121, Α') καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής των 
ερασιτεχνών αθλητών του Αγωνιστικού Μπριτζ σε αθλητικά σωματεία, μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ,  που διατηρούν ή ιδρύουν τμήματα Αγωνιστικού Μπριτζ, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία 
εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών και τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους. 

1.2. Εγγραφές αθλητών 

1.2.1. Έλληνες αθλητές 
Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού Σωματείου, μέλους της ΕΟΜ και την έκδοση δελτίου 
αθλητικής ιδιότητας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος: 
α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) τουλάχιστον ετών  
β. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό Σωματείο της δύναμης της ΕΟΜ 
γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής (αίτηση έκδοσης Αγωνιστικού Δελτίου) σε ειδικό 
έντυπο της Ομοσπονδίας (ο τύπος του γνωστοποιείται με εγκύκλιο της ΕΟΜ). Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, 
δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των 
προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της 
υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία 
των οποίων αναγράφονται στην αίτηση. 
Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο Γενικός Γραμματέας ή ο Πρόεδρος του Σωματείου στο οποίο 
εγγράφεται ο αθλητής: 
α. Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή ή/και των 
προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν και 
β. Θέτει τη σφραγίδα του σωματείου. 
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του 
σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής. 
Η εγγραφή αθλητή στο αγωνιστικό Μπριτζ γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

1.2.2. Αλλοδαποί και ομογενείς 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής - μεταγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών είναι γενικά οι ίδιοι 
με αυτούς που ισχύουν και για Έλληνες αθλητές και καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του άρθρου 33 
παρ. 7 του Ν. 2725/1999. 
Συνοπτικά, ισχύουν τα εξής: 
1. Οι ομογενείς και οι Κύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες αθλητές.  
2. Υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (εργαζόμενοι, 

φοιτητές κ.λπ.) δύνανται οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους να εγγράφονται στη δύναμη των 
αθλητικών σωματείων της ΕΟΜ και να συμμετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες. 

3. Οι αλλοδαποί αθλητές και αθλήτριες έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στα Σωματεία-μέλη της ΕΟΜ. 
Μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους επίσημους αγώνες Μπριτζ στην Ελλάδα, εφόσον αυτό δεν 
αντίκειται σε διατάξεις του Αθλητικού Ν. 2725/99, του Καταστατικού της ΕΟΜ και των Καταστατικών 
(Constitution, statutes), Κωδίκων, Κανόνων και Κανονισμών (codes, by-laws laws, regulations) της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL). 

4. Ειδικά για τη συμμετοχή σε Εθνικές Ομάδες (Ε.Ο.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανόνα της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ για την «καλή την πίστη» διαμονή (Bona Fide Residence), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Σύμφωνα με τον τρέχοντα Κανόνα (Bona Fide Residence Requirement, EBL 2007), 
αλλοδαπός αθλητής θεωρείται ως καλόπιστα διαμένων στην Ελλάδα εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
• Ο αθλητής πρέπει να τεκμηριώσει ότι έχει ως τόπο διαμονής την Ελλάδα για τουλάχιστον δύο έτη 

πριν από την αρχή του έτους κατά το οποίο δηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Ε.Ο. (για τον 
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τρόπο και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον προαναφερόμενο 
Κανονισμό της EBL). 

• Ο αθλητής πρέπει να έχει άδεια παραμονής που του επιτρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα για 
τουλάχιστον ένα έτος. 

• Η παραμονή του αθλητή στην Ελλάδα για διάστημα ενός τουλάχιστον έτους επιτρέπεται από την 
Ελληνική Νομοθεσία. 

Αλλοδαπός αθλητής κάτοχος Α.Δ. ΕΟΜ, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει 
την επιλογή του ως μέλος Ε.Ο., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό περί Εθνικών Ομάδων 
της ΕΟΜ. Η συμμετοχή του αθλητή σε Εθνική Αποστολή, που θα εκπροσωπήσει επίσημα την Ελλάδα σε 
συγκεκριμένη Διεθνή Αγωνιστική Εκδήλωση, υπόκειται στους περιορισμούς και στις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην προκήρυξη του αγώνα ή/και από τον Διεθνή Οργανισμό (WBF, IMSA, EBL), υπό την 
έγκριση/ αιγίδα του οποίου γίνεται ο αγώνας και, σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει ότι ο αθλητής 
αποδέχεται ότι με τη συμμετοχή του στον αγώνα μπορεί να διακυβεύσει την επιλεξιμότητά του για 
εκπροσώπηση της Ελλάδας ή άλλης χώρας σε μελλοντικούς Ολυμπιακούς ή άλλους διεθνείς αγώνες. 

1.3. Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου ΕΟΜ - Διαγραφές αθλητών  

1.3.1. Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου 
Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΜ ή 
άλλο άτομο ή όργανο εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ ΕΟΜ.  
Αν η αίτηση κριθεί νόμιμη, γίνεται δεκτή, ο αιτών εγγράφεται στο Μητρώο αθλητών της ΕΟΜ και εκδίδεται 
σχετικό δελτίο εγγραφής του στο Σωματείο που επέλεξε. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας (Αγωνιστικό Δελτίο 
ΕΟΜ) ισχύει από την έκδοσή του και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες. Σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της ΕΟΜ, το Αγωνιστικό Δελτίο εκδίδεται μόνο με την καταβολή τέλους 
έκδοσης, που καθορίζεται από το ΔΣ ΕΟΜ. 
Ο τύπος των εκδιδομένων Δελτίων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ, 
που γνωστοποιείται με εγκύκλιο σε όλα τα Σωματεία – Μέλη, που ανήκουν στη δύναμη της ΕΟΜ. 
Τα Αγωνιστικά Δελτία που εκδίδονται βάσει κανονικών αιτήσεων ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους.   
Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή έχει υποβληθεί χωρίς τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στο Σωματείο.  
Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από το εξουσιοδοτημένο όργανο (π.χ. Γενικό 
Γραμματέα) θεωρείται απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ. Αν το εξουσιοδοτημένο όργανο διαπιστώσει μικροελλείψεις 
στην αίτηση, οι οποίες, κατά την κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, μπορεί να καλεί το ενδιαφερόμενο 
Σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων. 
Αν, κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής, διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση υπογραφής είτε άλλη 
παράνομη πράξη, συνέπεια της οποίας ήταν η αποδοχή της αίτησης και η έκδοση του δελτίου, το ΔΣ της 
ΕΟΜ, ύστερα από σχετική διοικητική εξέταση ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε 
ανάκληση του δελτίου αυτού. Επιπλέον, μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου 
Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη 
συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΜ. 
Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά 
Σωματεία, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε 
πρώτη στην ΕΟΜ. Ανεξάρτητα όμως από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή 
περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα που τιμωρείται με ποινή τριμήνου αποκλεισμού από οποιονδήποτε αγώνα στην Ελλάδα, ενώ ο 
αθλητής εγγράφεται στο κατά πρώτον δηλωθέν Σωματείο. 
Η ΕΟΜ ανανεώνει τα Αγωνιστικά Δελτία των αθλητών στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Το παράβολο 
για την ετήσια ανανέωση (ενημέρωση) του Αγωνιστικού Δελτίου ορίζεται με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ. Τα 
Σωματεία – μέλη φροντίζουν για την είσπραξη του παραβόλου των Αγωνιστικών Δελτίων των αθλουμένων 
μελών τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. 

1.3.2. Ακύρωση Αγωνιστικού Δελτίου 

Το ΑΔ οποιουδήποτε αθλητή ακυρώνεται:  
α) Μετά από αίτημα του Σωματείου του, λόγω έλλειψης αγωνιστικής δραστηριότητάς του??????? για 

διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ, μετά από έλεγχο και επιβεβαίωση 
των παραπάνω από τα αρχεία της, εισηγείται και το ΔΣ της ΕΟΜ αποφασίζει την διαγραφή του αθλητή 
από το Μητρώο αθλητών της ΕΟΜ. 

β) Αυτόματα, αν του αφαιρεθεί η φίλαθλη ιδιότητα από την ΕΦΙΠ. 
γ) Αν τιμωρηθεί με διαγραφή από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΟΜ και η απόφαση είναι τελεσίδικη, 

μετά από ενδεχόμενη έφεση – προσφυγή του στο ΑΣΕΑΔ. 
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δ) Αν το ζητήσει ο ίδιος ο αθλητής με αίτησή του ή καταθέσει το αγωνιστικό του δελτίο. Στην περίπτωση 
αυτή για νέα εγγραφή του απαιτείται πάροδος τουλάχιστον ενός (1) έτους.  

1.4. Μεταγραφές αθλητών 

1.4.1. Χρονική περίοδος και προϋποθέσεις μεταγραφών 
Αθλητής Αγωνιστικού μπριτζ, εφ’ όσον είναι κάτοχος αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ και ανήκει σε ένα από τα 
Σωματεία που υπάγονται στη δύναμή της, μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο, αρκεί να το δηλώσει 
γραπτά, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο-αίτηση, τον τύπο του οποίου έχει 
γνωστοποιήσει με εγκύκλιό της η ΕΟΜ.  
Τυχόν επιβληθείσα ποινή από  ΕΟΜ ακολουθεί τον αθλητή και στο νέο Σωματείο του.  
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών για οποιονδήποτε λόγο 
ορίζεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 1ης Μαρτίου κάθε έτους. Το ΔΣ της ΕΟΜ επιτρέπεται να μεταθέτει τις 
πιο πάνω ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους, 
εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο που κοινοποιείται εγκαίρως στα Σωματεία-μέλη της ΕΟΜ. 
Οι αθλητές που επιθυμούν να μεταγραφούν πρέπει να καταθέσουν στην ΕΟΜ αίτηση μέσα σε αυτήν την 
προθεσμία. Κάθε αίτηση μεταγραφής που υποβάλλεται μετά την οριζόμενη προθεσμία θεωρείται εκπρόθεσμη 
και είναι, αυτοδικαίως, άκυρη. 
Η αίτηση μεταγραφής αποστέλλεται στην ΕΟΜ μόνο μέσω του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί 
ο αθλητής. Η απ' ευθείας αποστολή της αίτησης μεταγραφής από τον ίδιο τον αθλητή απαγορεύεται ρητά. 
Η αίτηση συνοδεύεται από τυχόν απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, που 
θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής και από παράβολο μεταγραφής, που κατατίθεται στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας ή με ταχυδρομική επιταγή.  
Το ύψος του παραβόλου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ και μπορεί να είναι ενιαίο ή να 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον λόγο της μεταγραφής ή με άλλα κριτήρια. Η απόφαση αυτή του ΔΣ ΕΟΜ 
ισχύει για το έτος κατά το οποίο θα εκδοθεί και για τα επόμενα, έως ότου εκδοθεί νεώτερη απόφαση ΔΣ, που 
να αναπροσαρμόζει το ποσό ή τα ποσά.  
Η συμπλήρωση της αίτησης με συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτησή της στην 
αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών. 
Όλες οι αιτήσεις μεταγραφής καταχωρούνται σε ειδικό Φάκελο Μεταγραφών κατά σειρά ημερομηνίας 
κατάθεσης και εγγραφής. 
Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο νέο 
Σωματείο του. 
Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής σε δύο ή περισσότερα Σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική 
περίοδο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της 
ΕΟΜ. Σε ό,τι δε αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την 
Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. 
Απαγορεύεται να μεταγραφεί αθλητής εάν δεν έχει καταβάλει το παράβολο του αγωνιστικού του δελτίου για 
το τρέχον έτος, όπως και για τυχόν παρελθόντα έτη (βλέπε και άρθρο 1.6.4). 
Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο. 
Οι αιτήσεις μεταγραφών για να είναι έγκυρες πρέπει να πληρούν τις εξής τουλάχιστον προϋποθέσεις: 
α) Να αναφέρονται σ' αυτές το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, το όνομα πατρός, το έτος γέννησης, η 
ακριβής διεύθυνση, το Σωματείο από το οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο αθλητής και εκείνο προς το οποίο 
επιθυμεί να μεταγραφεί. 

β) Να φέρουν απαραίτητα την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τη σφραγίδα 
του δεχόμενου τον παίκτη Σωματείου. 

γ) Σε περίπτωση που ο αθλητής ζητά μεταγραφή με τη συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης, η αίτηση 
μεταγραφής πρέπει να φέρει και τη σφραγίδα του Σωματείου αυτού, όπως και την υπογραφή του 
Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα αυτού.  

Οι μεταγραφές αθλητών επιτρέπονται και με οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο ορίζεται από τα Σωματεία, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 33 του Aθλητικού Nόμου 2725/99. 
Το σύνολο των αθλητών που μεταγράφονται από ένα Σωματείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) σε 
κάθε μεταγραφική περίοδο. Στον παραπάνω αριθμό δεν προσμετρούνται οι μεταγραφές λόγω μετοίκισης, 
αγωνιστικής απραξίας Σωματείου προέλευσης και διαγραφής ή διάλυσης ή απώλειας Αθλητικής Αναγνώρισης 
Σωματείου, για τις οποίες δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. 
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή αθλητές από κάθε κατηγορία μεταγραφής (του 
άρθρου 1.4.2) σε απεριόριστο αριθμό. 
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1.4.2. Λόγοι και περιορισμοί μεταγραφών 

1.4.2.1. Μεταγραφές με συγκατάθεση (συναίνεση) Σωματείου 
Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα σε άλλο Σωματείο, εφ’ όσον συγκατατίθεται (συναινεί) το Σωματείο 
στο οποίο ανήκε, με την επιφύλαξη των άρθρων 1.4.1 και 1.4.2.4 του παρόντος. Η συναίνεση αποδεικνύεται 
με τη σφραγίδα του Σωματείου προέλευσης και την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του 
Σωματείου πάνω στο ειδικό έντυπο-αίτηση μεταγραφής. 

1.4.2.2. Μεταγραφή με αποδέσμευση 
Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς 
λειτουργίας του, να αποδεσμεύσει οποιονδήποτε αριθμό αθλητών του.  
Οι αποδεσμεύσεις πραγματοποιούνται στο διάστημα  από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 1ης Μαρτίου κάθε 
έτους. Το ΔΣ της ΕΟΜ επιτρέπεται να μεταθέτει τις πιο πάνω ημερομηνίες, με απόφασή του, 
εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο που κοινοποιείται εγκαίρως στα Σωματεία-μέλη της. 
Οι αθλητές που αποδεσμεύονται μπορούν να μεταγραφούν σε άλλο Σωματείο, κατά την ίδια μεταγραφική 
περίοδο, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του Σωματείου όπου 
μεταγράφονται. 
Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του 
Σωματείου του, όπου περιέχεται η απόφαση του ΔΣ περί αποδέσμευσης του αθλητή και πρέπει να 
επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής στο νέο Σωματείο. 
Η περίπτωση μη αγωνιστικής δραστηριότητας Σωματείου προβλέπεται στο άρθρο 1.4.2.3.1 του παρόντος. 

1.4.2.3. Μεταγραφές χωρίς συγκατάθεση 
Μεταγραφή είναι χωρίς συγκατάθεση αν το υποβαλλόμενο ειδικό έντυπο-αίτηση μεταγραφής  δεν φέρει τη 
σφραγίδα του Σωματείου προέλευσης και την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του 
Σωματείου και δεν υπάρχει ούτε αποδέσμευση, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.2.2.  
Μεταγραφή χωρίς συγκατάθεση μπορεί να γίνει μόνο εάν ο αιτούμενος τη μεταγραφή υπάγεται σε μια από 
τις παρακάτω κατηγορίες, και με τους αντίστοιχους περιορισμούς της κάθε κατηγορίας. 
Σημειωτέον ότι το βάρος της αποδείξεως των στοιχείων, που επικαλείται ο αιτούμενος τη μεταγραφή, το 
φέρει ο ίδιος. 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αθλητής ζητά μεταγραφή επί τρία (3) συνεχή χρόνια, γνωστοποιώντας αυτό στην ΕΟΜ 
και στο Σωματείο του, αυτή θα του παρέχεται από την Επιτροπή Μεταγραφών. 

1.4.2.3.1. Αγωνιστική απραξία Σωματείου προέλευσης 
Αν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΟΜ, Σωματείο-Μέλος της δεν έχει παρουσιάσει καμία αγωνιστική 
δραστηριότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, τότε οποιοσδήποτε αθλητής, που ανήκει στο 
Σωματείο αυτό, μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ επιθυμεί, χωρίς αριθμητικό 
περιορισμό.  

1.4.2.3.2. Μετοίκηση αθλητή 
Αν αθλητής μετοικήσει σε άλλη πόλη ή νομό για σπουδές ή για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους, 
τότε μπορεί να μεταγραφεί χωρίς συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης και χωρίς κανέναν αριθμητικό 
περιορισμό (π.χ. άρθρου 1.4.1) στο Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, το οποίο έχει την έδρα του πλησιέστερα προς 
τη νέα κατοικία του. Αν στην πόλη της νέας κατοικίας του υπάρχουν περισσότερα από ένα Σωματεία, τότε 
μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από αυτά. 
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον η νέα κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων 
από την έδρα του Σωματείου από το οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο ενδιαφερόμενος. 

1.4.2.3.3. Ελεύθερη μεταγραφή αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία 
Με την επιφύλαξη των άρθρων 1.4.1 και 1.4.2.4 του παρόντος: 
- Αθλητής ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών, χρονολογικά και όχι ημερολογιακά, έχει το δικαίωμα να 

μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του και με έγγραφη γονική συναίνεση, σε Σωματείο 
της προτίμησής του. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά. 

- Αθλητής που αγωνίζεται συνεχώς στο ίδιο Σωματείο τουλάχιστον τα τελευταία 12 έτη και είναι 
τουλάχιστον 35 ετών μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, χωρίς τη 
συγκατάθεση του Σωματείου του. 

- Αθλητής που ανήκει στην κατηγορία των Seniors μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε Σωματείο - 
Μέλος της ΕΟΜ, χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του. 

1.4.2.3.4. Διαγραφή ή διάλυση ή απώλεια Αθλητικής Αναγνώρισης Σωματείου 
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Αν ένα Σωματείο διαγραφεί από τη δύναμη της ΕΟΜ ή διαλυθεί ή απολέσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, 
σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τότε όλοι οι αθλητές του είναι ελεύθεροι να εγγραφούν (οποιαδήποτε 
χρονική περίοδο), κατόπιν νέας αίτησης εγγραφής, στη δύναμη οποιουδήποτε Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1 και ειδικότερα με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1.2. 

1.4.2.4. Περιορισμός μεταγραφών για λόγους διατήρησης ελάχιστου αριθμού αθλούμενων Σωματείου 
Σε περίπτωση όπου με τις αιτούμενες μεταγραφές (και αποδεσμεύσεις) μειώνονται οι αθλητές του Σωματείου 
κάτω από το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο των είκοσι (20) αθλητών με ΑΔ ΕΟΜ, το Σωματείο μπορεί να 
ζητήσει από την ΕΟΜ (μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Μεταγραφών κατά τα άρθρα 
1.5.2. και 1.5.3.) να του επιτραπεί η απόσυρση ορισμένων αιτήσεων για τις οποίες είχε δοθεί η συγκατάθεση 
του Σωματείου, ή η ανάκληση αποφάσεων αποδέσμευσης, που έχουν ήδη κατατεθεί στην ΕΟΜ, ή, στην 
περίπτωση όπου οι αιτήσεις μεταγραφών υποβλήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου, την μη 
ικανοποίηση του συνόλου των αιτούμενων μεταγραφών όλων των κατηγοριών (ώστε το σύνολο των 
αθλητών του Σωματείου να παραμείνει τουλάχιστον 20). Εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική εισήγηση από το 
Σωματείο, η επιλογή των αιτήσεων, που θα γίνουν δεκτές, θα γίνει από την Επιτροπή Μεταγραφών του 
άρθρου 1.5.1. λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους μεταγραφής (προηγούνται οι μεταγραφές χωρίς 
συγκατάθεση και έπονται οι αποδεσμεύσεις και οι μεταγραφές με συγκατάθεση του Σωματείου) και, στη 
συνέχεια, τη σειρά που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις στην ΕΟΜ (που θα καθορίζεται από τον αριθμό 
πρωτοκόλλου που έλαβαν). 
 

1.5. Όργανα έγκρισης μεταγραφών - Επιτροπή Μεταγραφών 

1.5.1. Σύσταση Επιτροπής Μεταγραφών 
Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε 
έτους, με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Μεταγραφών (ΕΜ), που αποτελείται 
από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜ, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής, ένα μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ και 
τρεις άλλους αθλητές-φιλάθλους, κατά προτίμηση με νομική κατάρτιση και οπωσδήποτε μη ανήκοντες από 
5ετίας στη Διοίκηση οποιουδήποτε Αθλητικού Σωματείου, Ενώσεως ή της Ομοσπονδίας Μπριτζ. 
Η ΕΜ διαλύεται μετά την έκδοση της απόφασης για την εκδίκαση των αιτήσεων μεταγραφής της περιόδου 
για την οποία συστάθηκε. 

1.5.2. Συνεδρίαση Επιτροπής Μεταγραφών 
Η ΕΜ συνεδριάζει με μέριμνα του Προέδρου της. 
Η ΕΜ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. 
Οι αποφάσεις της ΕΜ λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία ενώ, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η 
ψήφος του προέδρου της ΕΜ.  

1.5.3. Απόφαση για μεταγραφή 
Η ΕΜ, αφού εκδικάσει όλες τις αιτήσεις μεταγραφής, καταθέτει στο ΔΣ της ΕΟΜ τις αποφάσεις της, μαζί με 
τα πρακτικά της συνεδρίασης, μέσα σε 40 ημέρες από τη λήξη της περιόδου των μεταγραφών. 
 Το ΔΣ της ΕΟΜ επικυρώνει υποχρεωτικά τις αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια γνωστοποιούνται σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους.  

1.5.4. Εφέσεις – Προσφυγές 
Κατά της επικυρωμένης απόφασης για μεταγραφή, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ οποιοσδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αθλητικό Νόμο. 

1.6. Γενικές διατάξεις 

1. Στον παρόντα Κανονισμό, όπου χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος νοείται και το θηλυκό (π.χ. «αθλητής» 
νοείται και «αθλήτρια») και ο ενικός μπορεί να εναλλαχθεί με τον πληθυντικό (π.χ. «μέλος» ή 
«παράπτωμα» νοείται και «μέλη» ή «παραπτώματα») και το αντίστροφο, εκτός αν είναι προφανές από τη 
διατύπωση ότι αυτό δεν ισχύει. 

2. Το ΔΣ ΕΟΜ, με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες για τα θέματα 
εγγραφών και μεταγραφών, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγείται άμεσα ή έμμεσα ο παρών 
Κανονισμός. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του ΔΣ. Στην περίπτωση 
που αφορούν θέματα μεταγραφών, οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ πρέπει να γνωστοποιούνται  ένα μήνα 
τουλάχιστον πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου. 

3. Για την ετήσια ενημέρωση (ανανέωση) του ΑΔ ΕΟΜ αθλητή, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, εντός 
του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται με σχετική απόφαση 
του ΔΣ, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Η είσπραξη του παραβόλου γίνεται από το 
Σωματείο όπου είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού ΕΟΜ.  
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Τηρούνται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ισχύουν (π.χ. 
άρθρο 2.5.8. παρ. 8α για τους αθλητές που κατέκτησαν τον τίτλο του ανώτατου μετρ).      

4. Εφόσον δεν έχει ακυρωθεί το αγωνιστικό δελτίο αθλητή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3.2, 
αθλητής που ζητά να παραλάβει το ενημερωμένο δελτίο του τρέχοντος έτους οφείλει να καταβάλει 
αναδρομικά και τα τυχόν οφειλόμενα παράβολα για ετήσιες ανανεώσεις προηγούμενων ετών. Κατ’ 
εξαίρεση, η χορήγηση του ενημερωμένου δελτίου γίνεται με την καταβολή του παραβόλου του 
τρέχοντος έτους εις το διπλάσιο, αν προκύπτει από τα αρχεία της ΕΟΜ ότι ο αθλητής δεν συμμετείχε 
ενεργά σε αγωνιστικές εκδηλώσεις Μπριτζ στην Ελλάδα κατά τα παρελθόντα έτη, για τα οποία 
οφείλονται παράβολα.  

5. Αθλητής που κατέχει ΑΔ ΕΟΜ, έχει την αθλητική ιδιότητα του Ν. 2725/99 (στον κλάδο του αγωνιστικού 
Μπριτζ) και  δικαιούται να συμμετέχει σε αγωνιστικές εκδηλώσεις Μπριτζ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών 
της ΕΟΜ, του Αθλητικού Ν. 2725/99 και των Καταστατικών (statutes), Κανόνων (codes) και Κανονισμών 
(regulations) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL) 
και του εκάστοτε διοργανωτή αγώνα Μπριτζ (μέλους ή όχι της WBF ή EBL), όπως και της προκήρυξης 
του εκάστοτε αγώνα.  

6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μη κατόχων ΑΔ ΕΟΜ (εν ισχύ) σε επίσημους αθλητικούς αγώνες Μπριτζ 
στην Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις της WBF, της 
EBL ή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης 
του εκάστοτε αγώνα.  Οι διοργανωτές αγώνων στην Ελλάδα οφείλουν να ελέγχουν ότι οι συμμετέχοντες 
είναι κάτοχοι ΑΔ ΕΟΜ (εν ισχύ) ή εν ενεργεία αθλητές του αγωνιστικού Μπριτζ σε άλλη χώρα, εφόσον 
βέβαια τους παρέχονται τα σχετικά στοιχεία (ενημερωμένα μητρώα) από την ΕΟΜ, ή από την αντίστοιχη 
διεθνή Ομοσπονδία. Η συστηματική αποδοχή της συμμετοχής παικτών που δεν έχουν την αθλητική 
ιδιότητα στον κλάδο του αγωνιστικού Μπριτζ, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του διοργανωτή. Δεν 
απαιτείται η κατά τα ανωτέρω αθλητική ιδιότητα για την περίπτωση αλλοδαπών, που συμμετέχουν 
εκτάκτως σε Φεστιβάλ ή σε αγώνες 5ης βαθμίδας Σωματείων.  

7. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο 
του παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. 

8. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει 6 άρθρα και εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 
24/10/2009 Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – μελών της ΕΟΜ, θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα 
έγκρισής του από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού, όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99. 
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Το παραπάνω κείμενο του Κανονισμού για Εγγραφές και Μεταγραφές Αθλητών ψηφίστηκε 
ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της ΕΟΜ της 24ης Οκτωβρίου 2009. 

 
 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2009 
 

Ο Πρόεδρος  της Γ.Σ. ΕΟΜ Η Γραμματέας της Γ.Σ. ΕΟΜ 

 

 

 

Αλ. Αθανασιάδης Α. Κοτρωνάρου 

 


