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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο: Ίδρυση – Έδρα – Επωνυµία 

Η υπό την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΡΙΤΖ» (συγκεκοµµένα ΕΟΜ), ιδρύθηκε µε την υπ’ 
αριθµόν 3485/65 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 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. 

4. 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 – ∆ΙΑΓΡΑΦΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
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, 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 δικαιούται µετά παρέλευση τριετίας από την εγγραφή 

του να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως 

 1



 2

του ∆Σ αυτού µε απόφαση του αρµοδίου για τον αθλητισµό Υπουργού ή άλλου εξουσιοδοτηµένου 
οργάνου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της αθλητικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 4ο: ∆ιαγραφή 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 την νοµοθεσία που αφορά τα 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 
την Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. Η προσφυγή αυτή κοινοποιείται µε ∆ικαστικό Επιµελητή στο 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) παραπάνω ηµέρες, η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής για τη 
διαγραφή του είναι τελεσίδικη και επικυρώνεται απλώς από τη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 5ο: ∆ικαιώµατα 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’ αυτή 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 φροντίζουν για την είσπραξη του παραβόλου των Αγωνιστικών ∆ελτίων των αθλουµένων µελών 
τους και να φροντίζουν για την έγκαιρη ανανέωσή τους κάθε χρόνο µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε 
έτους. 
Οι λεπτοµέρειες για τη ρύθµιση των θεµάτων, που αφορούν όσους καθυστερούν και µετά την 
παρέλευση του τριµήνου την πληρωµή του αγωνιστικού δελτίου, καθορίζονται µε απόφαση του ∆Σ. 
Τα Σωµατεία-Μέλη µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου πρέπει να έχουν καταβάλει το 
αντίτιµο των αγωνιστικών δελτίων που εισέπραξαν. 

στ) Να αναρτούν κάθε ανακοίνωση της ΕΟΜ σε εµφανές σηµείο του πίνακα ανακοινώσεών τους για 
αρκετό διάστηµα και να διευκολύνουν την λειτουργία της ΕΟΜ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Σύγκληση – ∆ικαίωµα ψήφου – ∆ιαδικασία – Αρχαιρεσίες 
 
Άρθρο 7ο: 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, δέκα πέντε (15) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση 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 Γενική Συνέλευση (Τακτική Γενική Συνέλευση) συνέρχεται υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο κατά 
το πρώτο τρίµηνο και το τελευταίο τετράµηνο κάθε έτους, έκτακτα δε (Έκτακτη Γενική Συνέλευση) 
κάθε φορά που το αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή προβλέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει, το αργότερο εντός τριµήνου από την 
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, 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. 

Άρθρο 8ο: Απαρτία 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα µισά (1/2) τουλάχιστον 
από τα Μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 8 (δικαίωµα ψήφου). Στην 
περίπτωση που δεν συµπληρώνεται τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδίκαια και 
χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, ηµέρα και ώρα 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 9ο: ∆ικαίωµα ψήφου 

1. ∆ικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν µόνο οι νόµιµοι αντιπρόσωποι - εκπρόσωποι των 
Σωµατείων – Μελών της, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και σύµφωνα 
µε το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος. 

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωµένων 
ψήφου παρόντων µελών. 

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

4. Για να αποφασισθεί η µεταβολή του σκοπού, απαιτείται η συναίνεση όλων των Μελών. 
5. 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 εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση τριµελής Εφορευτική Επιτροπή. 

6. ∆ικαίωµα παρουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Σωµατεία-Μέλη και σε όποιο άλλο πρόσωπο 
επιτρέψει η Γενική Συνέλευση κατόπιν φανερής ψηφοφορίας. 

7. ∆ικαίωµα λόγου στις Γενικές συνελεύσεις έχουν όλα τα Σωµατεία-Μέλη. 
8.  Στις  Γενικές   Συνελεύσεις   της   ΕΟΜ   δικαίωµα   ψήφου  έχουν  µόνο αντιπρόσωποι των 

αθλητικών Σωµατείων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το παρόν 
καταστατικό. 

 Κάθε Σωµατείο-Μέλος της Οµοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση µε έναν (1) µόνο 
αντιπρόσωπο, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του ∆Σ του Σωµατείου. Ως 
αντιπρόσωπος ορίζεται µέλος του Σωµατείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισµού του το 
δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται. 
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 Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο Σωµατείο. Κάθε Σωµατείο-Μέλος της 
Οµοσπονδίας διαθέτει µία (1) µόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. 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.  
Υπόδειγµα του εντύπου αυτού θα χορηγείται από την Οµοσπονδία. Οι δαπάνες µετακίνησης 
αντιπροσώπων επαρχιακών Σωµατείων επιβαρύνουν τα Σωµατεία που εκπροσωπούν. 

9. ∆ικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Σωµατεία-Μέλη εφόσον, εκτός βέβαια από την 
εκπλήρωση όλων των πάσης φύσεως οικονοµικών τους υποχρεώσεων, συντρέχουν σωρευτικά οι 
επόµενες προϋποθέσεις: 
α) Κατά τη διάρκεια του προηγουµένου ηµερολογιακού χρόνου είχαν τουλάχιστον 20 αθλούµενους 
κατόχους ισχύοντος αγωνιστικού δελτίου του Σωµατείου οι οποίοι, βάσει επισήµων φύλλων 
αγώνων που υποβάλλονται στην ΕΟΜ µέσα σε 2 µήνες 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 χρόνου έχουν οργανώσει στην έδρα τους 
(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 
δέκα (10) ηµέρες πριν από την τέλεσή τους.  
Ειδικά για τα Σωµατεία-Μέλη της Περιφέρειας απαιτείται ελάχιστος αριθµός είκοσι (20) ηµερίδων. 

γ) Να έχουν συµµετάσχει στο ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα του προηγουµένου ηµερολογιακού χρόνου 
σε κάποια διοργάνωση 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 την 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. 

Άρθρο 10ο: ∆ιαδικασία 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 από τη 
Συνέλευση 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 11ο: Εκπροσώπηση – Αρχαιρεσίες 
1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της Οµοσπονδίας διεξάγονται στην Αθήνα το τελευταίο τετράµηνο κάθε 

Ολυµπιακού έτους, από εφορευτική επιτροπή. Ο αριθµός των µελών του ∆Σ και η διαδικασία 
εκλογής τους ορίζονται από το παρόν καταστατικό (άρθρο 14). 

 Της εφορευτικής επιτροπής για αρχαιρεσίες προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη 
συµµετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. 
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 ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται µε αίτηση του ∆Σ προς τον προϊστάµενο του αρµοδίου 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

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

Άρθρο 12ο: Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 

1. Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγεται υποχρεωτικά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και κατ’αυτήν, 
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) ∆ιαβάζεται και εγκρίνεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 δ) Εκλέγεται η ελεγκτική επιτροπή 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 
2725/99. 

2. Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγεται υποχρεωτικά και εντός του τελευταίου τετραµήνου κάθε έτους 
και κατ΄αυτήν υποβάλλεται για έγκριση ο Προϋπολογισµός του προσεχούς έτους, σαν υποχρεωτικό 
θέµα, εκτός των άλλων που τυχόν θα υπάρχουν. 

 Ο Προϋπολογισµός υποβάλλεται στην ΓΓΑ το αργότερο ως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους όπως 
προβλέπει ο Αθλητικός Νόµος. 

Άρθρο 13ο: Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

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

Άρθρο 14ο: Σύνθεση – Συγκρότηση – ∆ιαδικασία 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 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 
την συνεδρίαση της εκλογής. 

4. Αναπληρωµατικά µέλη και σε ποσοστό 35% του εκάστοτε αριθµού των µελών του ∆Σ 
(στρογυλευόµενο στην προς τα άνω ακέραια µονάδα) εκλέγονται κατά την αυτή συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης. 

5. 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 µέλος τους και δήλωση του ν. 1599/86 ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κανένα από τα 
κωλύµατα του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. 

6. Για την ανάδειξη των µελών του ∆Σ, τακτικών και αναπληρωµατικών, διενεργείται µυστική 
ψηφοφορία βάσει  των υποβαλλοµένων υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Στην 
περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων αναπληρωµατικών είναι µικρότερος ή ίσος µε τον 
απαιτούµενο, τότε όλοι αυτοµάτως εκλέγονται και διεξάγεται ψηφοφορία µόνο για την 1η , 2η και 3η  
θέση. 

 Η ψηφοφορία διενεργείται επί ειδικών εντύπων, ξεχωριστών για κάθε κατηγορία (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) στα οποία αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων. 

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. 
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 Στην περίπτωση υποψηφίων που δεν συγκέντρωσαν το 1/3 του συνολικού αριθµού των 
ψηφισάντων και εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί ο εκάστοτε 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. 

 Η αυτή διαδικασία (επαναληπτική και κατά την αυτή Γενική Συνέλευση και εφ’ άπαξ ψηφοφορία) 
ακολουθείται και σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, για τακτικά µέλη, στην 
τελευταία θέση για την συµπλήρωση του εκάστοτε αριθµού των µελών του ∆Σ (και εφόσον 
συγκέντρωσαν το 1/3 του µεγίστου αριθµού των µελών του ∆Σ). 

 Σε περίπτωση και νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων για τη 
συµπλήρωση των κενών θέσεων είτε τακτικών είτε αναπληρωµατικών µελών. 

 Μη εκλεγέντες, κατά την ψηφοφορία για τακτικά µέλη του ∆Σ δύνανται να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για εκλογή τους ως αναπληρωµατικά µέλη είτε προφορικώς όταν παρίστανται ή 
ατύπου προτάσεως ενός εκ των παρόντων εκπροσώπων. 

8. Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων για αναπληρωµατικά µέλη ή υποβολής µικροτέρου 
αριθµό του 35% του εκάστοτε αριθµού των µελών του ∆Σ, δεν διενεργείται ξεχωριστή ψηφοφορία 
εκλογής αναπληρωµατικών µελών και ως αναπληρωµατικά µέλη ανακηρύσσονται σε ποσοστό έως 
35% οι µη εκλεγέντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά τη ψηφοφορία 
για την εκλογή των τακτικών µελών του ∆Σ. 

9. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθµό των εκλεγοµένων µελών του ∆Σ 
καταλαµβάνουν υποψήφιοι ενός από τα δύο φύλα και µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των 
υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελαχίστου αριθµού των κατά το ποσοστό 
20% εκλεγοµένων. 

10. 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. 

11. Όποιος εκλεγεί µέλος του ∆Σ και είναι µέλος ∆Σ οµοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης θεωρείται ότι 
παραιτείται αυτοδικαίως από το αξίωµα του άλλου κλάδου. 

12. Οι σύµβουλοι που εξέρχονται µετά την λήξη της θητείας, µπορούν να εκλεγούν ξανά. 
13. Κάθε µέλος του ∆Σ υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης αυτού, της 

συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρµόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2426/96 (ΦΕΚ 155Α) του οποίου τα άρθρα 24 έως 29 έχουν 
εφαρµογή για τα µέλη των ∆Σ. 

14. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε «Σώµα» στη πρώτη συνεδρίασή του µετά τις εκλογές, την 
οποία συγκαλεί και προεδρεύει το πλειοψήφησαν από τα παρόντα εκλεγέντα µέλη του και εν 
ισοψηφία ο πρεσβύτερος. Στη συνέχεια, µε µυστική ψηφοφορία εκλέγονται µε την απλή πλειοψηφία 
ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός  Γραµµατέας και ο Ταµίας. 

15. Κατά την διάρκεια της θητείας του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, οποτεδήποτε να αποφασίσει 
την αλλαγή του αξιώµατος οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα. 

16. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναδεικνυόµενα κατά τον προπεριγραφέντα 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. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη συγκαλείται εντός τριµήνου από τη 
διαπίστωση της ελλείψεως του νοµίµου αριθµού των µελών του ∆Σ, που αποφάσισε η Συνέλευση, 
νέα εκλογική ΓΣ για την εκλογή των ελλειπόντων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών. Έως την 
εκλογή των αναπληρωµατικών µελών η ∆ιοίκηση ασκείται νόµιµα από τα εναποµείναντα µέλη. 

17. 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. Και 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 την διαπίστωση της 
ανάγκης για εκλογή νέας διοίκησης. 

18. Σε περίπτωση που για οιοδήποτε λόγο το ∆Σ δεν εξαντλήσει την θητεία για την οποία εκλέχτηκε, το 
νέο ∆Σ που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου. 
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Άρθρο 15ο: 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. 

 Επίσης δεν µετέχουν στη συζήτηση ή τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την Εθνική Οµάδα τα µέλη 
του ∆Σ που µετέχουν στους αγώνες επιλογής της Εθνικής 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 16ο: Αρµοδιότητες ∆Σ 

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 υποβάλλει τα αιτούντα 
Σωµατεία-Μέλη. 

η) Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδροµής, το τέλος του αγωνιστικού δελτίου, και τα ποσοστά της 
ΕΟΜ από τους αγώνες των Σωµατείων και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παράβολα 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 την 
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. 
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ιγ) Εκπροσωπεί την ΕΟΜ σε κάθε Ελληνική ή Αλλοδαπή αρχή ή Οργανισµό. 
ιδ) Απονέµει βαθµούς Μαιτρ (MASTER POINTS), βαθµολογεί και κατατάσσει τους παίκτες σε κατηγορίες, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών που ψηφίζονται από την 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 17ο: 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 στην 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 18ο: 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 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. 
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Άρθρο 19ο: Επίτιµα µέλη 

1. Επίτιµα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΜ ονοµάζονται από την 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 Αντιπροέδρου της ΕΟΜ. 
3. Τα επίτιµα µέλη µπορούν να συµµετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 20ο: 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 παικτών, 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 21ο: Εκπροσώπηση ΕΟΜ 

1. Στα ∆ικαστήρια και σε κάθε αρχή η ΕΟΜ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ή από το µέλος του, 
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 την δυνατότητα συγχρόνως να απαλλοτριώνουν 
δεσµεύουν  ή επιβαρύνουν τα περιουσιακά στοιχεία της. 
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4. Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου ή του Γεν. Γραµµατέα, στις παραπάνω εξουσίες τους 
αναπληρώνουν από τους κατ’ άρθρο 20 παρ. 4 και 6, αναπληρωτές τους, αφού γίνει µνεία πάνω από 
την υπογραφή τους, µε ευθύνη τους ότι κωλύεται ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραµµατές που 
αναπληρώνουν. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Άρθρο 22ο: 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 23ο: 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 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 την Γενική Συνέλευση που αφορά την ελεγχόµενη χρήση. 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος. 

Άρθρο 24ο: 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 25ο: 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. 
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Άρθρο 26ο: 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 την φίλαθλο ιδέα και τους ηθικούς κανόνες που τη διέπουν και την αθλητική 
νοµοθεσία. Ειδικά για τα 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, 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 την Γενική Συνέλευση.  
 Για την ανάδειξη των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου ακολουθείται η προβλεπόµενη για την 

ανάδειξη των µελών του ∆Σ διαδικασία, χωρίς όµως να διεξάγεται ξεχωριστή ψηφοφορία για την 
ανάδειξη των αναπληρωµατικών µελών του. 

 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 περιγράφεται και διέπεται 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.  

 (Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις αρχαιρεσίες της εκλογής νέου ΠΣ κατά το τελευταίο 
τετράµηνο του Ολυµπιακού έτους 2004). 

Άρθρο 27ο: Αγωνιστικό ∆ελτίο 

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 28 καθορίζονται λεπτοµερέστερα όσα αφορούν το Αγωνιστικό ∆ελτίο της ΕΟΜ. 
3. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική 

οµοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο 
ή υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ 
ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του. Οι παθήσεις και οι βλάβες 
που δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες, οι απαιτούµενες ιατρικές 
εξετάσεις για τη θεώρηση του δελτίου υγείας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα 
για τη θεώρηση του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Προνοίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΕΚΑΕΤ. 

Άρθρο 28ο: Έκδοση – Παροχή – Αναστολή – Ακύρωση Αγωνιστικού ∆ελτίου 

1. Το Αγωνιστικό ∆ελτίο εκδίδεται από το ∆Σ ή από το εξουσιδοτηµένο όργανο απ’ αυτό.  
2. Αγωνιστικό ∆ελτίο εκδίδεται µόνο µε την καταβολή τέλους έκδοσης, που καθορίζεται από το ∆Σ, σε 

αθλητές Σωµατείων-Μελών της ΕΟΜ.  
3. Οι νέοι και οι στρατευµένοι (όσο διαρκεί η στράτευση) καταβάλουν µέχρι το 50% του ποσού που 

καταβάλουν 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. 



 12

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
 
ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 29ο: Απαλλαγές – ∆ιάθεση – Κατηγορίες Πόρων 

Πόροι της ΕΟΜ είναι: 
1. Τα δικαιώµατα εγγραφής των Μελών. 
2. Οι συνδροµές των Μελών. 
3. Τα δικαιώµατα για την έκδοση Αγωνιστικών ∆ελτίων. 
4. Τα ετήσια παράβολα των αγωνιστικών δελτίων. 
5. Τα δικαιώµατα από τη συµµετοχή των αθλητών των Σωµατείων-Μελών στους διοργανούµενους από 

την ΕΟΜ αγώνες ή υπό την αιγίδα και έγκριση της. 
6. Οι από τη ΓΓΑ τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις. 
7. Έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και ότι άλλο σύµφωνο προς το Νόµο έσοδο. 
8. Οι πόροι διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΟΜ. 
9. 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.  

Άρθρο 30ο: Βιβλία 

Η Οµοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία, που προβλέπονται από τον ισχύοντα αθλητικό και 
οπωσδήποτε τα κάτωθι: 
α) Μητρώου Μελών. 
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης. 
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
δ) Εσόδων – Εξόδων 
ε) Περιουσιακών στοιχείων. 
στ) Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. 
Όλα τα βιβλία πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Νοµαρχία ή από άλλη εξουσιοδοτηµένη αρχή. 
Η µη τήρηση βιβλίων συνεπάγεται ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
 
∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Άρθρο 31ο: ∆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 32ο: 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. 

 
Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε, ως 4ο θέµα, στη ΓΣ των Σωµατείων – Μελών της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Μπριτζ την 18η Οκτωβρίου 2003. 
 

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης     Η Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης 

 

                   Σπύρος Κουτρούµπας      Αναστασία Μπαµπούλα  
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