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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
1.1 Σωματεία-Μέλη 
 
1.1.1 Στην δύναμη της ΕΟΜ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που 

καλλιεργούν το μπόουλινγκ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και 
τους Νόμους. 

1.1.2 Σωματείο με έδρα στην Ελλάδα που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΜ, δεν επιτρέπεται 
να είναι μέλος και άλλης ομοσπονδίας που καλλιεργεί το μπόουλινγκ. 

1.1.3 Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή σωματείων καθορίζονται από τους Νόμους, τις 
Υπουργικές Αποφάσεις και το Καταστατικό της ΕΟΜ και εφαρμόζονται από την 
ΕΟΜ, η οποία μπορεί να ζητά και επιπλέον στοιχεία. 

1.1.4 Για την εγγραφή ενός σωματείου στην δύναμη της ΕΟΜ απαιτούνται : 
 α. Αίτηση εγγραφής 
 β. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του σωματείου 
 γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίστηκε ή 

τροποποιήθηκε το Καταστατικό του Σωματείου και των τυχών τροποποιήσεων (αν 
υπάρχουν) 

 δ. Ονομαστικό κατάλογο των αποτελούντων την Διοικούσα Επιτροπή ή το Διοικητικό 
Συμβούλιο του σωματείου με την ιδιότητα κάθε μέλους 

 ε. Απόφαση της ΔΕ ή του ΔΣ για ορισμό αντιπροσώπου του σωματείου καθώς και 
αναπληρωτή αυτού στην ΕΟΜ, με τα στοιχεία τους (ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο 
κλπ)και βεβαίωση ότι τόσο ο αντιπρόσωπος όσο και ο αναπληρωτής του είναι μέλη 
του σωματείου 

 στ. Έγγραφη δήλωση ότι το σωματείο υποβάλλεται σε όλες τις διατάξεις του 
Καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΜ  

 ζ. Υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση και στοιχεία είκοσι 20) τουλάχιστον 
αθλουμένων με αίτημα την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και υγείας 

 η. Δήλωση ότι το σωματείο διαθέτει χώρο για την στέγασή του, μαζί με την διεύθυνση 
του χώρου καθώς και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική 
διεύθυνση κλπ). Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου με εμπορική επιχείρηση 

 θ. Σωματεία των οποίων το Καταστατικό προβλέπει την ίδρυση τμημάτων με 
απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ απαιτείται επίσης απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ ή της ΓΣ 
ότι «ιδρύεται τμήμα μπόουλινγκ», απόφαση του ΔΣ για ορισμό Εφόρου (αρχηγού, 
υπευθύνου) του τμήματος μπόουλινγκ καθώς και βεβαίωση ότι είναι μέλος του 
σωματείου.  

1.1.5 Όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΟΜ έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως 
την ΕΟΜ για αλλαγές της διοικητικής τους οργάνωσης, δηλαδή για αλλαγές του 
Καταστατικού τους ή των κανονισμών τους, της διεύθυνσης των γραφείων τους και 
των στοιχείων επικοινωνίας τους. 

1.1.6 Όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΟΜ έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως 
την ΕΟΜ για την διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τους, 
καθώς και τις αλλαγές στην σύνθεση του Διοικητικού τους Συμβουλίου και των 
ονομάτων των αντιπροσώπων τους στην ΕΟΜ. 

 
1.2 Διοικητικό Συμβούλιο 
 
1.2.1 Εισηγήσεις των διαφόρων θεμάτων στο ΔΣ γίνονται, κατ΄ αρχήν, από τον Γενικό 

Γραμματέα. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη 
του ΔΣ, την διερεύνηση ή την εξέταση ενός θέματος και την υποβολή της σχετικής 
εισήγησης, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. 



1.2.2 Οι εισηγήσεις, μετά την ολοκλήρωση τους, θα κατατίθενται στην γραμματεία της 
ΕΟΜ, και θα πρωτοκολλούνται σε ειδικό βιβλίο, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση. Τα μέλη του ΔΣ με δική τους πρωτοβουλία θα πρέπει να 
ενημερώνονται από την γραμματεία της ΕΟΜ για τις προς συζήτηση εισηγήσεις 
καθώς και για την ημερησία διάταξη της συνεδρίασης. 

1.2.3 Οι συνεδριάσεις του ΔΣ διεξάγονται σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων 
και είναι κατ΄ αρχήν ανοικτές. Οι παριστάμενοι δεν έχουν δικαίωμα λόγου, εφόσον 
δεν τους δοθεί από το ΔΣ. Τα θέματα που έχουν αναλάβει να εισηγηθούν διάφορα 
μέλη του ΔΣ, καθώς και αυτά που σύμφωνα με το Καταστατικό εισηγούνται ο 
Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, θα αποτελούν το περιεχόμενο της 
ημερησίας διάταξης, που καθορίζεται από τον Πρόεδρο. Για την αλλαγή της σειράς 
συζήτησης  μετά από αίτηση Συμβούλου, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων. 

1.2.4 Εξαιρετικά, μπορούν τρία (3) μέλη του ΔΣ να φέρνουν θέμα που θα χαρακτηρίζεται 
και θα αιτιολογείται ΕΠΕΙΓΟΝ, έξω από την ημερήσια διάταξη, αλλά με την 
προϋπόθεση να συνοδεύεται από σχετική έγγραφη εισήγηση, έστω και συνοπτική. Η 
εισήγηση αυτή πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την 
συνεδρίαση. 

1.2.5 Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας μπορούν να φέρουν ένα θέμα που 
θα χαρακτηρίζεται ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης. Τέτοια θέματα συζητούνται εκτός και πριν από την ημερήσια διάταξη. 

1.2.6 Κατά την εξέταση ενός θέματος και πριν από τη διατύπωση της απόφασης, κάθε 
Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να δηλώσει ότι επιθυμεί την περιληπτική καταχώρηση 
της γνώμης του σχετικά με το θέμα που συζητιέται. Διευκρινίζεται βέβαια ότι εφόσον 
δεν κρίνονται απαραίτητες οι καταχρήσεις προσωπικών απόψεων και διαλόγων, για 
την πληρέστερη διατύπωση και ερμηνεία μιας απόφασης, για ευνόητους λόγους 
πρέπει να αποφεύγονται. 

1.2.7 Στην αρχή κάθε συνεδρίασης επικυρώνεται το πρακτικό της προηγούμενης. Κατά την 
επικύρωση του πρακτικού, εφόσον μέλος του ΔΣ διαφωνεί με την διατύπωση 
πρότασης ή απόφασης ή με την νοηματική απόδοση των απόψεών του που είχε 
ζητήσει να καταχωρηθούν, έχει το δικαίωμα, αφού το δηλώσει στο ΔΣ, να καταθέσει 
διορθωτικό σημείωμα το αργότερο 7 ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση. 
Το κείμενο του σημειώματος θα γράφεται πριν από το πρώτο θέμα του επόμενου 
πρακτικού, μαζί με παρατήρηση για το πρακτικό και τη σχετική απόφαση που 
αναφέρεται. 

 
1.3 Επιτροπές 
 
1.3.1 Επιτροπές δημιουργούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του αθλητικού 

Νόμου και του Καταστατικού καθώς και με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΜ. 
1.3.2 Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ, αλλά το ΔΣ έχει το δικαίωμα να 

μειώσει τη θητεία της ή να απαλλάξει τα μέλη μιας επιτροπής από τα καθήκοντα 
τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον Νόμο ή το Καταστατικό. Όλες οι 
αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό, 
αποτελούν εισήγηση προς το ΔΣ, που έχει το δικαίωμα έγκρισης, τροποποίησης ή 
απόρριψής τους. Οι εισηγήσεις των επιτροπών είναι εκτελεστές μόνο μετά από την 
έγκρισή τους από το ΔΣ. 

1.3.3 Η σύσταση της επιτροπής ορίζεται ως εξής : 
 α) Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ 
 β) Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία. Προτείνονται από 

τον πρόεδρο της και διορίζονται από το ΔΣ 
 γ) Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής έχει το δικαίωμα να προτείνει την παύση ή 

αντικατάσταση μελών της επιτροπής του κατά την κρίση του 
1.3.4 Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται με παρουσία της πλειοψηφίας των μελών 

τους με ευθύνη του προέδρου κάθε επιτροπής. Ο κανονισμός λειτουργίας τους 
αποφασίζεται από την κάθε επιτροπή, ενώ τα θέματα και οι αρμοδιότητες τους 



καθορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ ή από το Νόμο ανάλογα. Ο Πρόεδρος και ο 
Γενικός Γραμματέας της ΕΟΜ έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και να εκφέρουν γνώμη. 

1.3.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  
 Οι αρμοδιότητες της περιλαμβάνουν :  
 α. Τον καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών διοργανώσεων και 

διεθνών υποχρεώσεων (καλεντάρι) με στόχο την πρόοδο και την προβολή του 
μπόουλινγκ. Το πρόγραμμα υποβάλλεται για έγκριση στο ΔΣ το αργότερο μέχρι 30 
Ιουλίου κάθε χρόνου και ισχύει για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 
Αυγούστου (αγωνιστική περίοδος) 

 β. Την προετοιμασία, οργάνωση και προκήρυξη αγώνων πανελλήνιας ή 
περιφερειακής εμβέλειας  

 γ. Την μελέτη για την καλύτερη διοργάνωση των εσωτερικών και διεθνών 
εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα 

 δ. Την ρύθμιση των αγωνιστικών λεπτομερειών κάθε διοργάνωσης, όπως ορισμός 
διαιτητών και παρατηρητών, υπευθύνων αγώνων και γραμματειών 

 ε. Την παρακολούθηση και ενημέρωση για κάθε τροποποίηση των διεθνών 
κανονισμών 

 στ. Την εκδίκαση ενστάσεων κατά την διεξαγωγή αγώνων  
1.3.6 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 α) Η πειθαρχική επιτροπή είναι τριμελής και ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ με 

απόφαση του. Αποτελείται από ένα μέλος του ΔΣ ως πρόεδρο και δύο φιλάθλους ή 
μέλη διαφορετικών σωματείων της ΕΟΜ 

 β)Για την εκδίκαση υπόθεσης από την πειθαρχική επιτροπή απαιτείται έγγραφη 
αναφορά ή καταγγελία από το ΔΣ της ΕΟΜ 
γ) Ο πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής με έγγραφο του καλεί τον ή τους 
καταγγελλόμενους για απολογία καθώς και όποιον άλλον κρίνει απαραίτητο για  
παροχή διευκρινήσεων  σχετικά με την εκδικαζόμενη υπόθεση. Στο έγγραφο πρέπει 
να αναγράφεται σαφώς η ημερομηνία , η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης της 
επιτροπής. Κάθε εμπλεκόμενος που καλείται από την επιτροπή οφείλει να 
παρουσιάζεται ενώπιον της και να απαντά στα ερωτήματα ή να απολογείται. 
Επιτρέπεται η αποστολή έγγραφης απολογίας αν για λόγους ανωτέρας βίας ή 
κωλύματος δεν είναι δυνατή η παρουσία ενώπιον της επιτροπής. Η άρνηση 
απολογίας ή μη εμφάνιση ενώπιον της επιτροπής είτε αυτοπροσώπως είτε 
εγγράφως αποτελεί παράπτωμα που εμπίπτει στην προσβολή των οργάνων της 
ΕΟΜ και τιμωρείται ανάλογα  
δ) Αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των μελών , με την ψήφο 
του προέδρου να μετρά διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας. Όλες οι αποφάσεις 
λαμβάνονται εντός το πολύ τριών (3) ημερών από την ολοκλήρωση της εκδίκασης 
της υπόθεσης και υποβάλλονται στο ΔΣ της ΕΟΜ για επικύρωση και δημοσιοποίηση 
ε) Η επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Πειθαρχικής επιτροπής ανήκει 
στον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜ, που κοινοποιεί αντίγραφο των αποφάσεων 
(αθωωτικών ή καταδικαστικών) με απόδειξη στον κατηγορούμενο, στο σωματείο που 
ανήκει, σε αυτόν που ζήτησε τη δίωξη του και σε όποιον έλαβε μέρος νόμιμα στην 
διαδικασία 
στ) Στην γραμματεία της ΕΟΜ τηρείται Ποινολόγιο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι 
τελεσίδικες αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές . 
ζ) Ποινή που επιβλήθηκε αρχίζει από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης, 
εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην καταδικαστική απόφαση ή στους κανονισμούς 
η) Προσφυγή ενάντια στην επικυρωτική απόφαση του ΔΣ ασκείται όπου και όπως 
ορίζει ο Νόμος.  

1.3.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Παρακολουθεί όλες τις τεχνικές εξελίξεις στο άθλημα και ενημερώνει το ΔΣ της ΕΟΜ 

για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που υπάρχουν τόσο με τα υλικά που 



χρησιμοποιούν οι αθλητές όσο και με τις προδιαγραφές των αγωνιστικών χώρων. 
Στις αρμοδιότητες της Τεχνικής επιτροπής υπάγονται : 

 α. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούν οι αθλητές κατά 
την διάρκεια των αγώνων 

 β. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των αγωνιστικών χώρων στους οποίους 
διεξάγονται οι αγώνες του προγράμματος της ΕΟΜ 

 γ. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αγωνιστικού υλικού 
δ. Ο προσδιορισμός, οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις έγκρισης των 
αγωνιστικών  χώρων και γενικά όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του αθλήματος 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.  

1.3.8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 Παρακολουθεί τη δημοσιότητα που δίνεται στις εκδηλώσεις της ΕΟΜ και ακόμα : 
 α) Στοχεύει στην προβολή του μπόουλινγκ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

ημερήσιο αθλητικό και περιοδικό τύπο με δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου και 
προσωπικές παραστάσεις 

 β) Προφυλάσσει με κάθε σκόπιμο διάβημα την ΕΟΜ από παραπλανητική 
πληροφόρηση στο έργο και τους σκοπούς της 

 γ) Παρουσιάζει το έργο και τις επιτυχίες της ΕΟΜ, ενημερώνει την κοινή γνώμη στα 
προβλήματα που προκύπτουν και τις λύσεις που δίνονται 

 δ) Καλλιεργεί με κάθε πρόσφορο μέσο δημόσιες σχέσεις για όφελος του μπόουλινγκ 
προς κάθε κατεύθυνση, στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

1.3.9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 Σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές: 
 α. Συντάσσει προγράμματα προπονήσεων προεθνικών και εθνικών ομάδων 
 β. Παρακολουθεί την τεχνική εξέλιξη των αθλητών και αναζητεί και προωθεί μέσω 

μαθημάτων και διοργανώσεων ταλαντούχους αθλητές σε όλη τη χώρα 
 γ. Εισηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό εθνικών ομάδων, για την συγκρότηση 

προεθνικών ομάδων 
 δ. Συντονίζει και υπαγορεύει το έργο περιφερειακών εθνικών προπονητών 
 ε. Εισηγείται τη δημιουργία σχολών, σεμιναρίων προπονητών, τη διδακτέα ύλη και 

τους καθηγητές, φροντίζει για την αποστολή προπονητών για μετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό 

 στ. Εισηγείται τους προπονητές και συνοδούς που θα συνοδεύσουν αθλητές σε 
ατομικές ή ομαδικές διοργανώσεις στο εξωτερικό, με μοναδικό κριτήριο την καλύτερη 
δυνατή εκπροσώπηση του ελληνικού μπόουλινγκ 

 η. Εισηγείται τα κριτήρια επιλογής των προεθνικών και εθνικών ομάδων 
1.3.10 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Τα της λειτουργίας και σύνθεσης της ορίζονται από το Καταστατικό της ΕΟΜ. 
1.3.11 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Τα της λειτουργίας και σύνθεσης της ορίζονται από το Καταστατικό της ΕΟΜ. 
1.3.12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Τα της λειτουργίας και σύνθεσης της ορίζονται από το Καταστατικό της ΕΟΜ 
1.3.13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 
 Ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών-μεταγραφών της ΕΟΜ. Οι 

αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ανωτέρω 
κανονισμό και επικυρώνονται υποχρεωτικά από το ΔΣ στις καθορισμένες 
προθεσμίες. 

1.3.14 ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Μελετά τα θέματα νομικής φύσης που προκύπτουν στην ΕΟΜ (τροποποίηση 

καταστατικού, κανονισμών, ερμηνεία Νόμων, Υπουργικών αποφάσεων, διαταγμάτων  
κλπ) και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ της ΕΟΜ. Συμβουλεύει επίσης το ΔΣ σε θέματα 
δικαστικής φύσης (προσφυγές στο ΑΣΕΑΔ, Συμβούλιο Επικρατείας, άλλα 
δικαστήρια), καθώς και για περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική δράση από το ΔΣ. 

 
 



2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
2.1 Τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΕΟΜ , οι αθλητές , τα μέλη και οι διοικητικοί 

παράγοντες , οι προπονητές και οι διαιτητές έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας , το καταστατικό , τους κανονισμούς και τις 
αποφάσεις των οργάνων της ΕΟΜ και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις 
σύμφωνα με τα όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια , η ευταξία και η δεοντολογία του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος , των 
παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους .  
Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και 
τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα κανονισμό ποινές . 

2.2 Τα παραπτώματα αφορούν αυτά των α) σωματείων-μελών της ΕΟΜ , β) αθλητών , 
γ) μελών και διοικητικών παραγόντων , δ) προπονητών και ε) διαιτητών και κριτών . 
Ανάλογες είναι οι κατηγορίες για τις ποινές που επιβάλλονται .  
Οι ποινές αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό σε σειρά ανάλογα με την 
βαρύτητα του παραπτώματος , ξεκινώντας από την ελαφρύτερη .  
Οι ποινές που αφορούν διαιτητές και κριτές ορίζονται και ρυθμίζονται στον 
κανονισμό Διαιτησίας .  

2.3        Οι ποινές για τα παραπτώματα των σωματείων είναι 
1. Έγγραφη επίπληξη 
2. Χρηματικό πρόστιμο 
3. Αφαίρεση βαθμών 
4. Μηδενισμός από αγώνες 
5. Υποβιβασμός κατηγορίας 
6. Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες της ΕΟΜ μέχρι και ένα (1) χρόνο  
7. Διαγραφή 

2.4        Οι ποινές για τα παραπτώματα αθλητών είναι 
1. Έγγραφη επίπληξη  
2. Μηδενισμός από αγώνες 
3. Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες της ΕΟΜ μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες  
4. Αποκλεισμός από προπονήσεις και αγώνες της εθνικής ομάδας , πρόσκαιρος 

μέχρι 
    δεκαοκτώ (18) μήνες ή και ισόβιος 
5. Διαγραφή από τα μητρώα της ΕΟΜ και απαγόρευση εκ νέου εγγραφής τους 

2.5        Οι ποινές για τα παραπτώματα μελών και διοικητικών παραγόντων της ΕΟΜ και 
των 

             σωματείων είναι  
1. Έγγραφη επίπληξη 
2. Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους 
    εκδηλώσεων της ΕΟΜ μέχρι δύο (2) χρόνια  
3. Έκπτωση αξιώματος για χρονική διάρκεια μέχρι δύο (2) χρόνια 
4. Ισόβια απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους  

2.6 Οι ποινές για τα παραπτώματα προπονητών ή εκτελούντων χρέη προπονητών είναι  
1. Έγγραφη επίπληξη 
2. Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες της ΕΟΜ μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες 
3. Ισόβια απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς  και λοιπούς χώρους  
4. Διαγραφή από τα μητρώα προπονητών της ΕΟΜ 
5. Εισήγηση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για την ανάκληση της άδειας 
    εξάσκησης επαγγέλματος 

2.7 Όλες οι ποινές δυνατόν να επιβληθούν με χρονική αναστολή . Η διάρκεια της 
αναστολής  ορίζεται ως η διπλάσια του χρόνου που θα διαρκούσε η επιβληθείσα 
ποινή ή ορίζεται από την  πειθαρχική επιτροπή όταν η ποινή δεν προβλέπει χρονική 
διάρκεια . Αν ο τιμωρημένος με αναστολή παραπέσει σε άλλο παράπτωμα κατά την 
διάρκεια της αναστολής του , τότε η αρχική ποινή τίθεται σε εφαρμογή 
συμπληρωματικά με την νέα ποινή . 



2.8 Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα 
επιβάλλεται σ' αυτό συνολική ποινή που αποτελείται από την βαρύτερη των ποινών 
προσαυξημένη όχι περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσματος των 
ποινών που έχουν επιβληθεί για τα υπόλοιπα παραπτώματα .  

2.9 Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος σε 
συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό καθώς και η προγενέστερη διαγωγή 
του ενεχόμενου και η προσφορά του στο άθλημα .  

2.10 Τα παραπτώματα που στοιχειοθετούν πειθαρχικές παραβάσεις των σωματείων είναι 
: 
1. Ανάρμοστη συμπεριφορά και αντιαθλητικό πνεύμα εκ μέρους της διοίκησης του 
σωματείου ή αθλητών και μελών ή παραγόντων του υπό την ανοχή της διοίκησης, 
προς την αντίπαλη ομάδα  
2. Χρησιμοποίηση παίκτη χωρίς αθλητικό δελτίο ή αθλητή χωρίς εγκεκριμένο 
αθλητικό δελτίο ή που ανήκει σε άλλο σωματείο . 
3. Δημιουργία επεισοδίων και διατάραξη αγώνων εκ μέρους των παραγόντων ή των 
οπαδών του σωματείου 
4. Βιαιοπραγία εκ μέρους των διοικούντων ή των παραγόντων του σωματείου κατά 
αντιπάλων αθλητών, παραγόντων, διαιτητών, οργάνων της ΕΟΜ, φιλάθλων ή άλλων 
παραγόντων του αγώνα . 
5. Αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου ή 
άλλης υποχρεωτικής επίσημης διοργάνωσης της ΕΟΜ . 
6. Αδικαιολόγητη αποχώρηση από οποιαδήποτε διοργάνωση. 
7. Προσυνενόηση για αποτέλεσμα αγώνα . 
8. Συμμετοχή σε αγώνες ή εκκίνηση ή συνέχιση τής διεξαγωγής απορριφθείσας ή 
ακυρωθείσας αθλητικής αγωνιστικής διοργάνωσης χωρίς την έγκριση της ΕΟΜ . 
9. Παραβίαση του καταστατικού της ΕΟΜ ,των κανονισμών και των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης . 
10. Μη έγκαιρη αποστολή φύλλων αγώνων και υπολοίπων καταστάσεων και 
εγγράφων από εγκεκριμένες διοργανώσεις . 

2.11 Οι ποινές που προβλέπονται σε αντιστοιχία για το παραπάνω άρθρο είναι : 
1. έγγραφη επίπληξη έως αποκλεισμού ενός (1) έτους από αγώνες 
2. μηδενισμός για τον συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και σε περίπτωση υποτροπής 
υποβιβασμός ή αποκλεισμός ενός (1) έτους από αγώνες. 
3. έγγραφη επίπληξη ή και μηδενισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα ανάλογα με την 
βαρύτητα και την έκταση των επεισοδίων έως αποκλεισμού ενός (1) έτους από 
αγώνες. 
4. μηδενισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση βαθμών που 
προβλέπονται από τον κανονισμό αγώνων έως αποκλεισμού δύο (2) ετών από 
αγώνες. 
5. υποβιβασμός στη κατώτερη κατηγορία έως αποκλεισμού ενός (1) έτους από 
αγώνες . 
6. υποβιβασμός στη κατώτερη κατηγορία έως αποκλεισμού ενός (1) έτους από 
αγώνες . 
7. υποβιβασμός στη κατώτερη κατηγορία έως αποκλεισμού ενός (1) έτους από 
αγώνες . 
8. έγγραφη επίπληξη έως αποκλεισμού ενός (1) έτους από αγώνες και σε 
περίπτωση ανυπακοής παρά την έγγραφη απαγόρευση της ΕΟΜ υποβιβασμός στη 
κατώτερη κατηγορία και αποκλεισμός από αγώνες της ΕΟΜ έως και δύο (2) έτη.  
9. έγγραφη επίπληξη έως παραπομπή στην Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της 
διαγραφής, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος. 
10. έγγραφη επίπληξη και σε περίπτωση υποτροπής αποκλεισμός από αγώνες μέχρι 
και έξι (6) μήνες . 

2.12 Τα παραπτώματα που στοιχειοθετούν πειθαρχικές παραβάσεις των αθλητών είναι 
1. Απρεπής συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της διοίκησης ή άλλα 
όργανα της ΕΟΜ ,της ΓΓΑ ή διεθνών παραγόντων . 



2. Απρεπής συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τους φιλάθλους , συναθλητές ή 
παρευρισκόμενους σε χώρο που χρησιμοποιείται από την ΕΟΜ ή τα σωματεία για 
αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση . 
3. Ανυπακοή ή παραβίαση αποφάσεων του ΔΣ , της ΓΣ ή άλλων οργάνων της ΕΟΜ . 
4. Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του διαιτητή , του υπεύθυνου αγώνων ή άλλων 
οργάνων κατά την διάρκεια αγώνων . 
5. Αντιαθλητική συμπεριφορά ,παράβαση διατάξεων προκηρύξεων αγώνων καθώς 
και ενέργειες που δημιουργούν ανωμαλίες στην διεξαγωγή αγώνων , όπως 
διαπληκτισμοί , πρόκληση θορύβου κλπ.. 
6. Συμμετοχή σε αγώνες χωρίς εγκεκριμένο αθλητικό δελτίο ή σαν μέλος ομάδας που 
δεν είναι μέλος . 
7. Προσυνενόηση για το αποτέλεσμα αγώνα . 
8. Εγγραφή σε δύο ή περισσότερα σωματεία για έκδοση αθλητικού δελτίου ή σε 
αίτηση μεταγραφής υπέρ δύο ή περισσοτέρων σωματείων κατά την ίδια μεταγραφική 
περίοδο . 
9. Παροχή ή χρήση διεγερτικών ή άλλων απαγορευμένων αναβολικών ουσιών . 

2.13 Οι ποινές που προβλέπονται σε αντιστοιχία για το παραπάνω άρθρο είναι : 
1. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι ένα (1) χρόνο. 
2. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι ένα (1) χρόνο. 
3. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι ένα (1) χρόνο. 
4. Έγγραφη επίπληξη ή μηδενισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα έως  αποκλεισμό 
από αγώνες μέχρι έξι (6) μήνες . 
5. Έγγραφη επίπληξη ή μηδενισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα έως αποκλεισμό 
από αγώνες μέχρι έξι (6) μήνες . 
6. Μηδενισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα έως αποκλεισμό από αγώνες μέχρι έξι 
(6) μήνες . 
7. Μηδενισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα έως οριστική διαγραφή από τα μητρώα 
της ΕΟΜ . 
8. Αποκλεισμός από αγώνες για ένα (1) χρόνο . 
9. Ποινές που προβλέπονται από τον κανονικό Φαρμακοδιέγερσης της ΔΟΕ . 

2.14 Τα παραπτώματα που στοιχειοθετούν πειθαρχικές παραβάσεις των διοικητικών 
παραγόντων αθλητικών σωματείων ή της ΕΟΜ είναι : 
1. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους άρχοντες των αγώνων (διαιτητών , 
υπευθύνων αγώνων κλπ) . 
2. Απόπειρα βιαιοπραγίας , βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά  προς τους 
άρχοντες των αγώνων . 
3. Παρενόχληση διεξαγωγής αγώνα . 
4. Απρεπής συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της διοίκησης ή άλλα 
όργανα της ΕΟΜ ,της ΓΓΑ ή διεθνών παραγόντων. 
5. Απρεπής συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τους φιλάθλους , συναθλητές ή 
παρευρισκόμενους σε χώρο που χρησιμοποιείται από την ΕΟΜ ή τα σωματεία για 
αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση  . 
6. Ανυπακοή ή παραβίαση αποφάσεων του ΔΣ , της ΓΣ ή άλλων οργάνων της ΕΟΜ . 
7. Προσυνενόηση για το αποτέλεσμα αγώνα . 
8. Παροχή διεγερτικών ή άλλων απαγορευμένων αναβολικών ουσιών σε αθλητές . 

2.15 Οι ποινές που προβλέπονται σε αντιστοιχία για το παραπάνω άρθρο είναι : 
1. Έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και άλλους 
χώρους της ΕΟΜ μέχρι και τρεις (3) μήνες . 
2. Έκπτωση του αξιώματος και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και άλλους 
χώρους της ΕΟΜ μέχρι και δύο (2) χρόνια . 
3. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και άλλους χώρους της ΕΟΜ μέχρι και 
ένα (1) χρόνο  
4. Έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και άλλους 
χώρους της ΕΟΜ μέχρι και ένα (1) χρόνο. 



5. Έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και άλλους 
χώρους της ΕΟΜ μέχρι και ένα (1) χρόνο . 
6. Έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και άλλους 
χώρους της ΕΟΜ μέχρι και ένα (1) χρόνο . 
7. Έκπτωση του αξιώματος και ισόβιος απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και 
άλλους χώρους της ΕΟΜ . 
8. Ποινές που προβλέπονται από τον κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης της ΔΟΕ . 

2.16 Τα παραπτώματα που στοιχειοθετούν πειθαρχικές παραβάσεις προπονητών ή 
εκτελούντων χρέη προπονητών είναι : 
1. Απρεπής συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της διοίκησης ή άλλα 
όργανα της ΕΟΜ ,της ΓΓΑ ή διεθνών παραγόντων . 
2. Απρεπής συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τους φιλάθλους , αθλητές ή 
παρευρισκόμενους σε χώρο που χρησιμοποιείται από την ΕΟΜ ή τα σωματεία για 
αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση . 
3. Ανυπακοή ή παραβίαση αποφάσεων του ΔΣ , της ΓΣ ή άλλων οργάνων της ΕΟΜ . 
4. Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του διαιτητή , του υπεύθυνου αγώνων ή άλλων 
οργάνων κατά την διάρκεια αγώνων . 
5. Αντιαθλητική συμπεριφορά ,παράβαση διατάξεων προκηρύξεων αγώνων καθώς 
και ενέργειες που δημιουργούν ανωμαλίες στην διεξαγωγή αγώνων , όπως 
διαπληκτισμοί , πρόκληση θορύβου κλπ.. 
6. Προσυνενόηση για το αποτέλεσμα αγώνα . 
7. Παροχή διεγερτικών ή άλλων απαγορευμένων αναβολικών ουσιών σε αθλητές . 

2.17  Οι ποινές που προβλέπονται σε αντιστοιχία για το παραπάνω άρθρο είναι : 
1. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι ένα (1) χρόνο. 
2. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι ένα (1) χρόνο. 
3. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι ένα (1) χρόνο . 
4. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι έξι (6) μήνες . 
5. Έγγραφη επίπληξη έως και αποκλεισμό από αγώνες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες . 
6. Αποκλεισμός από αγώνες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες έως διαγραφή από τα 
μητρώα προπονητών και εισήγηση στον αρμόδιο για την αθλητισμό Υπουργό για την 
ανάκληση της άδειας εξάσκησης  επαγγέλματος . 
7. Ποινές που προβλέπονται από τον κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης της ΔΟΕ . 

2.18 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και εφόσον δεν αντίκεινται στο καταστατικό 
τους , μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα από τα σωματεία για πειθαρχική 
δίωξη παραπτωμάτων μελών και αθλητών τους , με τις απαραίτητες αντιστοιχίες . 

2.19 Για όλα τα παραπτώματα των σωματείων το ΔΣ της ΕΟΜ δυνατόν και να επιβάλλει 
χρηματικά πρόστιμα , το ύψος των οποίων καθορίζεται στην αρχή  της αγωνιστικής 
χρονιάς . 

2.20 Η ποινή οριστικής διαγραφής σωματείου επιβάλλεται από την Γενική Συνέλευση της 
ΕΟΜ που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ΔΣ της ΕΟΜ. Το σωματείο 
που κατηγορείται καλείται από το ΔΣ της ΕΟΜ να υποβάλλει έγγραφη απολογία 
μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την σύγκληση της ΓΣ. Η απολογία αυτή μαζί 
με τη σχετική εισήγηση του ΔΣ της ΕΟΜ, κοινοποιείται στα σωματεία πριν από την 
ΓΣ. 

2.21 Η ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής αθλητή κλπ από τα μητρώα της ΕΟΜ 
επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΟΜ, ύστερα από σχετική εισήγηση της Πειθαρχικής 
επιτροπής και για ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα. 

2.22 Η επιτροπή αγωνιστικών διοργανώσεων επιβάλλει ποινές που ορίζονται από τον 
κανονισμό αγώνων και έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα. Διαδικασία ενστάσεων 
κατά τέτοιων ποινών ορίζεται με αποφάσεις της επιτροπής αγωνιστικών 
διοργανώσεων. 

 
 
 



3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
3.1 Οι βασικές κατηγορίες των αθλητών εξαρτώνται από τον μέσον όρο τους και τον 

αριθμό των ετών που φέρουν δελτίο αθλητή, και είναι οι εξής δύο : 
 α. Α κατηγορία (A bowlers) 

β. Β κατηγορία (B bowlers) 
γ. Γ κατηγορία (C bowlers) 

3.2 Κάθε αθλητής ανήκει σε μια μόνο από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. 

3.3 Επιπλέον των ανωτέρω κατηγοριών, υπάρχουν: 
α. η τιμητική κατηγορία των μάστερς (masters), που αποτελεί υποσύνολο της A 
κατηγορίας. 
β. η κατηγορία των δοκίμων αθλητών, που αφορά σε μέλη συλλόγων (μη αθλητές) 
με ειδικό καθεστώς συμμετοχής σε διοργανώσεις. 

3.4  Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω κατηγορίες, υπάρχουν οι κάτωθι κατηγορίες 
αθλητών που εξαρτώνται από την ηλικία τους κατά την τέλεση των αγώνων στους 
οποίους μετέχουν, ή από ειδικά χαρακτηριστικά τους 
α. Κατηγορία παίδων-κορασίδων, όπου ανήκουν όσοι αθλητές δεν έχουν 
συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους 
β. Κατηγορία εφήβων (juniors), όπου ανήκουν όσοι αθλητές δεν έχουν συμπληρώσει 
το 19ο έτος της ηλικίας τους 
γ. Κατηγορία παλαιμάχων (seniors), όπου ανήκουν όσοι αθλητές έχουν 
συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και όσες αθλήτριες έχουν συμπληρώσει 
το 45ο έτος της ηλικίας τους. 
δ. Κατηγορία αθλητών με ειδικές ανάγκες, όπου ανήκουν όσοι αθλητές έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στις Ειδικές Ολυμπιάδες (Special Olympics). 

3.5 Ο ετήσιος μέσος όρος του αθλητή ορίζεται από την ΕΟΜ στο τέλος κάθε αγωνιστικής 
περιόδου και είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών του κορινών δια του 
αριθμού των παιχνιδιών του. Ο μέσος όρος περιλαμβάνει δύο δεκαδικά ψηφία, εκ 
των οποίων το δεύτερο είναι προϊόν στρογγυλοποίησης. 

3.6 Για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου του αθλητή λαμβάνονται υπόψη μόνον 
τα παιχνίδια του σε συγκεκριμένες διοργανώσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 3.10. Επίσης, για τον καταλογισμό μέσου όρου στον αθλητή, απαιτείται να 
έχει συμπληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό παιχνιδιών στις διοργανώσεις που 
περιγράφονται στο άρθρο 3.10, αλλιώς ο ετήσιος μέσος όρος του θεωρείται 
μηδενικός. Επίσης μηδενικός θεωρείται ο μέσος όρος αθλητή ο οποίος δεν 
συμμετείχε στις ανωτέρω διοργανώσεις ή δεν είχε δελτίο αθλητή στη διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου. 

3.7 Ο μέσος όρος κατάταξης του αθλητή ορίζεται από την ΕΟΜ στο τέλος κάθε 
αγωνιστικής περιόδου και παραμένει αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης 
αγωνιστικής περιόδου. Ως μέσος όρος λογίζεται ο μέσος όρος του αθλητή από την 
αμέσως προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αθλητής που έχει μηδενικό μέσο όρο για 
τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη 
κατηγορία. 

3.8 Ως ετήσιοι μέσοι όροι των αθλητών για τις αγωνιστικές περιόδους προ της ισχύος 
του παρόντος Κανονισμού λογίζονται εκείνοι που ορίστηκαν από την ΕΟΜ σύμφωνα 
με τις τότε ισχύουσες διατάξεις. 

3.9 Αλλοδαποί αθλητές με προηγούμενη αγωνιστική δράση στο εξωτερικό ή Έλληνες 
αθλητές επαναπατριζόμενοι, εφόσον έχουν μέσον όρο οικείας ομοσπονδίας 
αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ομοσπονδία  κατατάσσονται βάση του μέσου όρου 
αυτού. 

3.10 Στις αγωνιστικές διοργανώσεις των οποίων τα παιχνίδια λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου του αθλητή περιλαμβάνονται αποκλειστικά και 
μόνον οι κάτωθι: 



α. Οι αγωνιστικές διοργανώσεις που προκηρύσσονται από την ΕΟΜ και διεξάγονται 
από αυτήν 
β. Οι αγωνιστικές διοργανώσεις που προκηρύσσονται από την ΕΟΜ αλλά η 
διεξαγωγή τους ανατίθεται σε τρίτους (σωματεία ή ιδιώτες) 
γ. Οι αγωνιστικές διοργανώσεις που προκηρύσσονται και διεξάγονται από τρίτους 
(σωματεία ή ιδιώτες), αλλά η ΕΟΜ αποφασίζει την ένταξή τους στις προβλέψεις της 
παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που 
κοινοποιείται στα σωματεία τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας συμμετοχής σ’ αυτές. 

3.11 Ως κριτήρια για την υπαγωγή οποιασδήποτε διοργάνωσης στην κατηγορία γ. της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής: 
α. Η πανελλήνια εμβέλεια της διοργάνωσης 
β. Η ειδική αξία της για την εξάπλωση του αθλήματος 
γ. Το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων αθλητών 
δ. Η αξία της διοργάνωσης για την προώθηση των σκοπών της ΕΟΜ 

3.12 Ως ελάχιστος αριθμός παιχνιδιών για τον υπολογισμό του μέσου όρου των αθλητών 
ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των παιχνιδιών των κατηγοριών α. και β (ή 
τα 24 παιχνίδια εφόσον τα 2/3 είναι περισσότερα) της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, για τα οποία υπάρχει ανοικτή συμμετοχή 
Είναι αυτονόητο ότι η ΕΟΜ πρέπει, σε συνδυασμό με το ετήσιο αγωνιστικό 
πρόγραμμα (καλεντάρι) να υπολογίσει και ανακοινώσει, βάσει των ανωτέρω, τον 
ελάχιστο αριθμό παιχνιδιών που ισχύουν ανά κατηγορία αθλητών. Είναι επίσης 
αυτονόητο ότι ο παραπάνω υπολογισμός αφορά μόνο στον εντοπισμό του αριθμού 
των απαιτουμένων παιχνιδιών και δεν περιορίζει περαιτέρω τα προσμετρώμενα για 
το μέσον όρο παιχνίδια των αθλητών. 

3.13 Στην  Α κατηγορία (A bowlers)  κατατάσσονται οι αθλητές με μέσον όρο κατάταξης 
τουλάχιστον 180,00 κορίνες και οι αθλήτριες με μέσον όρο κατάταξης τουλάχιστον 
170,00 κορίνες. 

3.14 Στην τιμητική κατηγορία masters, που αποτελεί υποσύνολο της A κατηγορίας 
κατατάσσονται αθλητές υψηλών επιδόσεων, με βάση τον ετήσιο μέσον όρο τους και 
όρια που θεσπίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ. Τα 
ανωτέρω όρια ισχύουν υποχρεωτικά από την πρώτη αγωνιστική περίοδο που έπεται 
της λήψης της απόφασης. 

3.15 Στη Β κατηγορία (B bowlers) κατατάσσονται οι αθλητές με μέσο όρο κατάταξης 
μεταξύ 160,00 και 179,99 και οι αθλήτριες με μέσο όρο κατάταξης μεταξύ 150,00 και 
169,99. 

3.16 Στην Γ κατηγορία (C bowlers) κατατάσσονται όσοι αθλητές και αθλήτριες δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για τις κατηγορίες Α και Β. 

3.16 Αλλαγή των αναφερομένων στον παρόντα Κανονισμό ορίων γίνεται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ, που λαμβάνεται με συνήθη πλειοψηφία εφόσον η 
αλλαγές πρόκειται να ισχύσουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο και με ενισχυμένη 
πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) εφόσον οι αλλαγές πρόκειται να ισχύσουν στην 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.  

3.17 Τυχόν ασάφειες ή κενά του παρόντος Κανονισμού θα συμπληρώνονται με 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και θα αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φέρει τα ανωτέρω θέματα προς 
οριστική έγκριση στην πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. 

 
 
 
 
 
 
 



4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 
 
4.1 Εγγραφή αθλητή 
 
4.1.1 Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε σωματείου 

χρειάζεται ο εγγραφόμενος να μην έχει δελτίο εγγραφής αθλητικής ιδιότητας σε άλλο 
σωματείο ή, αν είχε παλαιότερα, να έχει υποβληθεί αίτηση αποδέσμευσής του κατά 
την προβλεπόμενη περίοδο αποδεσμεύσεων. 

4.1.2 Για την, κατά το άρθρο 4.1 του παρόντος, εγγραφή αθλητή στη δύναμη σωματείου, 
χρειάζεται η υποβολή στην ΕΟΜ των ακόλουθων δικαιολογητικών: 
α. Σχετικού εντύπου (τρίπτυχου δελτίου εγγραφής αθλητή), που υπογράφεται από 
τον αθλητή, προκειμένου δε για ανήλικους και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνου που 
ασκεί την επιμέλεια του αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά 
την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του δίδοντος 
την συγκατάθεση. 
β. Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, για την εγγραφή του αθλητή 
στα αντίστοιχα μητρώα, ή επικυρωμένης φωτοτυπίας της Αστυνομικής ταυτότητας. 
γ. Πιστοποιητικού της υγείας του αθλητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.9 
του Ν. 2725/99. 
δ. Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου αστυνομικής ταυτότητας, όμοιες, καθαρές 
και πρόσφατες. 

4.1.3 Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής, ο γενικός γραμματέας του σωματείου στο 
οποίο εγγράφεται ο αθλητής : 

 α. Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής 
του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ΄ αυτόν και του γιατρού 

 β. Θέτει την σφραγίδα του σωματείου 
4.1.4 Αθλητής που υπογράφει δελτίο εγγραφής στη δύναμη σωματείου, ενώ ήδη είναι 

γραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από 
κάθε αγώνα, με απόφαση της ΕΟΜ και η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 

4.1.5 Προσβολή του δελτίου εγγραφής ή της μεταγραφής αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό 
ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει 
έννομο συμφέρον . Η εκδίκαση των προσβολών αυτών γίνεται από την επιτροπή 
μεταγραφών και η απόφαση της είναι τελεσίδικη . Προσφυγή κατά των αποφάσεων 
αυτών γίνεται στο ΑΣΕΑΔ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 2725/99 .  

4.1.6 Η εγγραφή αθλητή στην ΕΟΜ γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
4.1.7 Οι αιτήσεις εγγραφής, τα ειδικά δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας εκδίδονται από 

την ΕΟΜ, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική 
γνωστοποίηση στα σωματεία-μέλη της. 

4.1.8 Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά, ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΜ. 
Αν αυτός κρίνει νόμιμη την αίτηση και πλήρη τα δικαιολογητικά, την κάνει δεκτή και 
εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο αθλητών της ΕΟΜ εκδίδοντας σχετικό δελτίο στο 
σωματείο που επέλεξε, με το οποίο παρέχει στον αθλητή την δυνατότητα 
συμμετοχής σε αγώνες. 

4.1.9 Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν, απορρίπτεται και 
επιστρέφεται στο σωματείο. 

4.1.10 Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τον Γενικό Γραμματέα 
θεωρείται απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, κατ΄ εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο 
Γενικός Γραμματέας. 

4.1.11 Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, αν διαπιστώσει μικροελλείψεις στην αίτηση που, κατά 
την κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, να καλεί το ενδιαφερόμενο σωματείο του 
υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων. 

 



4.2 Μεταγραφές αθλητών 
 
4.2.1 Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών, με αίτησή του σωματείου τους και κατάθεση 

των δελτίων τους προς την ΕΟΜ κατά την προβλεπομένη περίοδο μεταγραφών και 
χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται και το όνομα 
του σωματείου στο οποίο αυτοί θα μεταγραφούν, καθώς και δελτίο εγγραφής του 
αθλητή από το νέο σωματείο με την υπογραφή του αθλητή. Ειδικότερα στην 
περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος, χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση 
εκείνου που έχει την επιμέλεια. 

4.2.2 Αθλητής που την τελευταία διετία (2) πριν τη λήξη της περιόδου μεταγραφών δεν 
αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να 
μεταγραφεί, με προσωπική του αίτηση προς την ΕΟΜ κατά την προβλεπομένη 
περίοδο μεταγραφών, σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του 
σωματείου του, και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, 
πέρα από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, 
προκειμένου για ανήλικους αθλητές. Η μη συμμετοχή αποδεικνύεται με έγγραφο της 
ΕΟΜ το οποίο οφείλει να ζητήσει και προσκομίσει ο αθλητής.. Στην αίτηση πρέπει να 
αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο θα γίνει η μεταγραφή, καθώς και 
δελτίο εγγραφής του αθλητή από το νέο σωματείο με την υπογραφή του αθλητή. Η 
ΕΟΜ οφείλει να ενημερώσει το προηγούμενο σωματείο του αθλητή, ώστε να της 
αποσταλεί το δελτίο του. Για τον υπολογισμό της διετίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος 
τιμωρίας του αθλητή, εφόσον το ΔΣ της ΕΟΜ αποφανθεί ότι η τιμωρία του αθλητή 
επιβλήθηκε σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και τις διατάξεις του 
καταστατικού του σωματείου . 

4.2.3 Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με την συναίνεση 
του πρώτου επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον  για την 
παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή , εκδοθεί παραστατικό του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και 
καταχωρηθεί στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων των δύο σωματείων .  

4.2.4 Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής δεν 
επιτρέπεται να υποβάλλει νέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο. 

4.2.5 Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο με υποσχετική επιστολή του σωματείου του 
μόνο για μία αγωνιστική περίοδο στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 
αθλητή και το σωματείο στο οποίο παραχωρείται αυτός. Όταν τελειώσει η χρονική 
διάρκεια της παραχώρησης, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδικαίως στο σωματείο από το 
οποίο μεταγράφηκε και ενεργοποιείται το σχετικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας αυτού. 

 
4.3 Αποδεσμεύσεις αθλητών 
 
4.3.1 Αποδεσμεύσεις αθλητών γίνονται με έγγραφη αίτηση του σωματείου τους και 

κατάθεση των αντίστοιχων δελτίων αθλητών. Δεν επιτρέπεται η διασύνδεση των 
αιτουμένων αποδεσμεύσεων με οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, προϋπόθεση ή 
περιορισμό. 

4.3.2 Αποδέσμευση αθλητή συνεπάγεται την άμεση αναστολή της αθλητικής του ιδιότητας. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή του αθλητή σε ατομικές αγωνιστικές 
διοργανώσεις της ΕΟΜ μέχρι και 10 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου 
αποδεσμεύσεων, υπό την αίρεση της υποβολής στην ΕΟΜ νέου δελτίου εγγραφής 
του σε σωματείο μέχρι την ημερομηνία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή 
του στις ανωτέρω διοργανώσεις θεωρείται άκυρη και τα σχετικά αποτελέσματά τους 
αναδιαμορφώνονται κατάλληλα, με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής της 
διοργάνωσης, ενώ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΟΜ αναλαμβάνει να μελετήσει το 
ενδεχόμενο επιβολής ποινών ή κυρώσεων. 

4.3.3 Αθλητής που εγγράφηκε στη δύναμη τού σωματείου του κατά τα δύο έτη πριν τη 
λήξη της περιόδου αποδεσμεύσεων και στο διάστημα αυτό δεν έλαβε μέρος σε 
οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του, είναι ελεύθερος και έχει το 



δικαίωμα να υποβάλλει στην ΕΟΜ προσωπική αίτηση αποδέσμευσης κατά την 
περίοδο αποδεσμεύσεων που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Η μη 
συμμετοχή αποδεικνύεται με έγγραφο της ΕΟΜ το οποίο οφείλει να ζητήσει και 
προσκομίσει ο αθλητής. Η ΕΟΜ οφείλει να ενημερώσει το προηγούμενο σωματείο 
του αθλητή, ώστε να της αποσταλεί το δελτίο του. Για τον υπολογισμό της διετίας δεν 
υπολογίζεται ο χρόνος τιμωρίας του αθλητή , εφόσον το ΔΣ της ΕΟΜ αποφανθεί ότι 
η τιμωρία του αθλητή επιβλήθηκε σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου 
και τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου. 

 
4.4 Ειδικές διατάξεις μεταγραφών 
 
4.4.1 Οι διατάξεις του άρθρου 4.2.2 και του άρθρου 4.3.3 δεν εφαρμόζονται για τους 

αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για 
επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η μη συμμετοχή 
τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα 
αίτια (π.χ. στράτευση, τραυματισμό οφειλόμενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.) Το 
βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωματείο που ανήκει ο 
αθλητής. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. 

4.4.2 Αθλητής, ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα 
σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με 
έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιμέλεια. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να 
ασκηθεί μόνο μια φορά. 

4.4.3 Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο) σε 
οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε 
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της ΕΟΜ με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ή ανέστειλε τη δραστηριότητα του 
μπόουλινγκ επί μια αγωνιστική περίοδο ή εφόσον η αναστολή αυτή άρχισε στη 
διάρκεια αγωνιστικής περιόδου, η δε αναστολή του αθλήματος δεν οφείλεται σε 
λόγους ανώτερης βίας. Ως αναστολή δραστηριότητας του σωματείου θεωρείται και η 
έγγραφη δήλωση αυτού, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι δεν θα 
συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.  

4.4.4 Αθλητής που μεταγράφεται σε σωματείο του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του 
σωματείου του , εφόσον επιστρέψει να αγωνιστεί στην Ελλάδα , εντάσσεται 
αυτοδίκαια στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από την μεταγραφή του  

4.4.5 Αθλητής  που αλλάζει μόνιμο τόπο διαμονής δικαιούται να μεταγραφεί χωρίς την 
συγκατάθεση του σωματείου του εφ όσον το σωματείο στο οποίο θα μεταγραφεί 
βρίσκεται στην ίδια έδρα με τον νέο τόπο κατοικίας του αθλητή και τουλάχιστον 100 
χιλιόμετρα μακρύτερα από την έδρα του παλαιού του σωματείου . Στην αίτηση του ο 
αθλητής θα πρέπει να αποδεικνύει με έγγραφα (λογαριασμός ρεύματος ή άλλα) τον 
νέο τόπο μόνιμης κατοικίας του . 

4.4.6 Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον 35 ετών, εφόσον ανήκει τουλάχιστον δέκα (10) συνεχή 
έτη στο ίδιο σωματείο , έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησης 
του , χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του . Ο αθλητής αυτός δεν έχει το 
δικαίωμα νέας μεταγραφής χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του παρά μόνο 
μετά από παρέλευση δύο (2) ετών από την προηγούμενη . 

 
4.5 Επιτροπή μεταγραφών 
 
4.5.1 Στην ΕΟΜ συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, της οποίας 

αντίγραφο κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το μήνα Ιούνιο κάθε 
έτους τριμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση 
μεταγραφής και αποδέσμευσης. Στην επιτροπή μετέχει ένας εκπρόσωπος του ΔΣ 
της ΕΟΜ ως πρόεδρος και 2 φίλαθλοι ή 2 μέλη από διαφορετικά σωματεία , οι οποίοι 
δεν μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου την 
τελευταία διετία .   



4.5.2 Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να 
υποβάλλεται στο ΔΣ της  ΕΟΜ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από τη λήξη των προθεσμιών μεταγραφών και αποδεσμεύσεων που ορίζεται στον 
παρόντα Κανονισμό. Η κατά τα άνω απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών 
επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ. Κατά το χρονικό 
διάστημα μέχρι της τελικής αποφάσεως, επιτρέπεται στους αθλητές να αγωνίζονται 
με τα νέα τους σωματεία. 

4.5.3 Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από το άρθρο 4.5.2 του 
παρόντος προθεσμία, η μεταγραφή ή αποδέσμευση θεωρείται συντελεσμένη υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής. 

4.5.4 Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ , μέσα στην 
προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι 
διατάξεις των άρθρων 124 και 126 του Ν 2725/99 . 

4.5.5 Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μεταγραφών και αποδεσμεύσεων, έχουν το 
δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, 
καθώς και οι μεταγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για 
τη λήψη απόφασης. 

4.5.6 Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών 
ή αποδεσμεύσεων για οποιοδήποτε λόγο ορίζεται από 1ης μέχρι 31ης Ιουλίου. 

4.5.7 Απαγορεύεται αθλητής να αγωνιστεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) 
διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την ΕΟΜ 
καθώς επίσης και σε αγώνες αλλοδαπής Ομοσπονδίας. 

  
4.6 Αλλοδαποί-Ομογενείς αθλητές 
   
4.6.1 Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών αθλητών στη δύναμη σωματείου , σύμφωνα με 

τις κατά  περίπτωση διατάξεις των διεθνών κανονισμών, του νόμου, του 
καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΜ . 

4.6.2 Για την εγγραφή αλλοδαπού αθλητή στη δύναμη ελληνικού σωματείου και την 
έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας , πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει όλες 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή Έλληνα αθλητή, εκτός βέβαια 
από την εγγραφή στα δημοτολόγια δήμου ή κοινοτικού διαμερίσματος στην Ελλάδα . 
Επίσης πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει :  
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ή επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου του. 
β. Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας παραμονής του στην Ελλάδα ή των 
προσώπων που ασκούν την επιμέλεια του, αν ο αθλητής είναι ανήλικος .  
Τα έγγραφα που εκδίδονται από αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να 
προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα  

4.6.3 Οι ανωτέρω αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες , πλην των 
αγώνων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων. Κατ΄ εξαίρεση κάθε 
σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν αθλητή και μία αθλήτρια της κατηγορίας 
αυτής σε ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή Κύπελλο.  

4.6.4 Οι διατάξεις του άρθρου 4.6.3 του παρόντος δεν αφορούν υπηκόους κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να 
συμμετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες και πρωταθλήματα .  

4.6.5 Επιτρέπεται η εγγραφή ομογενή αθλητή στη δύναμη σωματείου . 
4.6.6 Ομογενής αθλητής θεωρείται ο αθλητής ξένης υπηκοότητας που κατάγεται από 

Έλληνα πατέρα ή παππού ή Ελληνίδα μητέρα ή γιαγιά , εγγεγραμμένους στα 
μητρώα δήμου ή κοινοτικού διαμερίσματος της Ελληνικής επικράτειας . 

4.6.7 Ο παραπάνω ομογενής μπορεί να παίρνει μέρος σε όλους τους αγώνες και 
πρωταθλήματα , συμπεριλαμβανομένων και των Πανελληνίων .  

4.6.8 Για την εγγραφή του ομογενή αθλητή απαιτείται κατ΄ αρχήν η προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που απαιτείται για την εγγραφή Έλληνα αθλητή. Επιπρόσθετα 
απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού δήμου ή κοινοτικού διαμερίσματος της 



Ελληνικής επικράτειας για την εγγραφή του στα αντίστοιχα μητρώα του πατέρα ή 
παππού ή μητέρας ή γιαγιάς του , ή επικυρωμένης φωτοτυπίας της αστυνομικής 
τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους , από τα οποία να αποδεικνύεται η Ελληνική 
τους υπηκοότητα, ενώ για τον ίδιο τον αιτούντα την εγγραφή αθλητή απαιτείται η 
προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας του διαβατηρίου του .    

  Τα έγγραφα που εκδίδονται από αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να 
προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα  

  
4.7 Τελική διάταξη  
 
4.7.1 Ο παρόν κανονισμός  ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης του από τον αρμόδιο για 

τον αθλητισμό Υπουργό και καταργεί κάθε προηγούμενο .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 
5.1 Κατηγορίες εθνικών ομάδων – προεθνικές 
 
5.1.1 Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς διοργανώσεις, η 

ΕΟΜ συγκροτεί προεθνικές ομάδες στις εξής κατηγορίες : 
 α. Ανδρών 
 β. Γυναικών 
 γ. Νέων ανδρών  
 δ. Νέων γυναικών 
5.1.2  Τα κριτήρια ηλικίας στις κατηγορίες γ και δ του άρθρου 5.1 καθορίζονται από τον 

κανονισμό της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. 
5.1.3 Όλες οι προεθνικές ομάδες απαρτίζονται από αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε 

σωματεία-μέλη της ΕΟΜ. Η πρόσκληση για την επιλογή τους απευθύνεται γραπτά 
προς τα σωματεία με κοινοποίηση προς τους επιλεγμένους. 

5.1.4 Το ΔΣ μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικών επιδόσεων να εγκρίνει τη 
συμμετοχή στην αντίστοιχη εθνική ομάδα αθλητή ή αθλήτριας  που αγωνίζεται στο 
εξωτερικό . 

5.1.5 Στην προεθνική ομάδα καλούνται κατά ανώτατο όριο 12 αθλητές ή  12 αθλήτριες. Το 
ΔΣ της ΕΟΜ υποχρεούται να λάβει το παραπάνω όριο υπ΄ όψη του στην 
ανακοίνωση των κριτηρίων επιλογής. 

5.1.6 Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των θέσεων μιας προεθνικής ομάδας. 
5.1.7 Τα κριτήρια επιλογής ανακοινώνει η ΕΟΜ πριν από την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου. Τα κριτήρια αυτά αφορούν ελάχιστο αριθμό παιχνιδιών η βαθμών, 
ελάχιστο μέσο όρο καθώς και καταληκτική ημερομηνία. 

 
5.2 Κριτήρια επιλογής 
 
5.2.1 Τα αγωνιστικά κριτήρια στηρίζονται ή στον μέσο όρο του αθλητή και της αθλήτριας ή 

στους βαθμούς που συγκεντρώνει στο πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα ή σε 
συνδυασμό και των δύο. 

5.2.2 Το ΔΣ της ΕΟΜ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής εθνικών ομάδων, ανακοινώνει το 
μήνα Ιούλιο κάθε χρόνου, ταυτόχρονα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της νέας 
περιόδου και τα αγωνιστικά κριτήρια για την κάλυψη των θέσεων των προεθνικών 
ομάδων της επόμενης χρονιάς, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

 α. Τον μέσο όρο που πρέπει να έχει ο αθλητής και η αθλήτρια για να έχει θέση σε 
προεθνική ομάδα 

 β. Τον ελάχιστο αριθμό παιχνιδιών  
 γ. Την καταληκτική ημερομηνία για την συμπλήρωση των απαιτούμενων παιχνιδιών 
 δ. Τα κριτήρια που απαιτούνται προκειμένου για συμπλήρωση θέσεων από το 

πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα, όπως σύνολο βαθμών ή μέσος όρος κλπ 
 ε. Την αξιολόγηση για την περίπτωση που λιγότεροι ή περισσότεροι αθλητές απ΄ 

αυτούς που απαιτούνται για κάθε προεθνική ομάδα προκριθούν βάσει των αρχικών 
κριτηρίων ή σε περίπτωση ισοβαθμιών 

5.2.3 Το ΔΣ της ΕΟΜ έχει το δικαίωμα μετά από εισήγηση του προπονητή να θεσπίσει 
όρια ηλικίας για την στελέχωση εθνικών ομάδων στα πλαίσια ανανέωσης του 
δυναμικού τους και με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση της χώρας μας στα διεθνή 
πρωταθλήματα. 

 
5.3 Εκλέκτορας 
 
5.3.1 Εκλέκτορας και μόνος αρμόδιος για τη σύνθεση της εθνικής ομάδας είναι ο 

αντίστοιχος ομοσπονδιακός προπονητής που ορίζει το ΔΣ της ΕΟΜ. 
5.3.2 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει προπονητής, το ΔΣ της ΕΟΜ ορίζει την 

σύνθεση της εθνικής ομάδας υποχρεωτικά από τα αγωνιστικά κριτήρια.  



5.3.3 Ο εκλέκτορας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιουσδήποτε αθλητές από την 
προεθνική ομάδα για τον καταρτισμό εθνικής αποστολής ανεξάρτητα από την τυχόν 
σειρά κατάταξης των αθλητών σε αυτή. 

 5.3.4 Ο εκλέκτορας υποβάλλει γραπτή  έκθεση προς το ΔΣ της ΕΟΜ για την σύνθεση της 
εθνικής ομάδας, προς τελική έγκριση. 

5.3.5 Οι στόχοι σε κάθε διοργάνωση ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ σε συνεργασία με τον 
ομοσπονδιακό προπονητή και την Επιτροπή εθνικών ομάδων. 

5.3.6 Ο εκλέκτορας υποβάλλει έκθεση για την εκάστοτε διοργάνωση και την 
αποτελεσματικότητα της ομάδας μετά την λήξη των αγώνων και αναφέρει ότι άλλο 
κρίνει απαραίτητο (συμπεριφορά συμμετεχόντων, οργάνωση αποστολής κλπ). 

5.3.7 Ο εκλέκτορας είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σύνθεση της ομάδας στους αγώνες, 
για τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, την διάγνωση της κατάστασης των 
διαδρόμων και την ενημέρωση των αθλητών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
του υλικού τους καθώς και την εν γένει διατήρηση υψηλού αγωνιστικού πνεύματος 
των αθλητών κατά την διάρκεια όλης της αποστολής. 

5.3.8 Ο εκλέκτορας ενημερώνει τον αρχηγό αποστολής σχετικά με τα αποτελέσματα των 
αγώνων, με τυχόν προβλήματα ιατρικής ή άλλης φύσης των αθλητών καθώς και με 
κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την επιτυχία της αποστολής. 

 
5.4 Υποχρεώσεις-δικαιώματα διεθνών 
 
5.4.1 Οι αθλητές και αθλήτριες εθνικών ή προεθνικών ομάδων πρέπει : 
 α. Να εκτελούν πιστά τις οδηγίες των προπονητών και των αρχηγών αποστολής 
 β. Να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια στις προπονήσεις και σε όλες 

τις κοινές εκδηλώσεις των εθνικών ή προεθνικών ομάδων 
 γ. Να διάγουν αθλητική ζωή και να αγωνίζονται με ψυχραιμία και αγωνιστικό πάθος 

αποδίδοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους 
 δ. Να επιδεικνύουν φίλαθλο πνεύμα τηρώντας τις διατάξεις των κανονισμών και τις 

αποφάσεις των διαιτητών 
 ε. Να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνιση και την συμπεριφορά τους κατά την 

μετάβαση και παραμονή στο εξωτερικό και να είναι άψογοι στις σχέσεις τους με τους 
κατοίκους της χώρας που φιλοξενούνται 

 στ. Να διατηρούν σε καλή κατάσταση το υλικό που τους παραδίδεται από την ΕΟΜ 
και να το επιστρέφουν στις προθεσμίες που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα 

5.4.2 Πρωταρχικός σκοπός και υποχρέωση των αθλητών των προεθνικών και εθνικών 
ομάδων είναι η τήρηση των αποφάσεων της ΕΟΜ ( από όποιον αρμόδιο και αν 
εκφράζεται και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο). Σε περίπτωση αντιθέτων απόψεων 
και εκτιμήσεων υποχρεούνται σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις και όχι σε δημόσιους 
χώρους να ενημερώνουν τους υπευθύνους της ΕΟΜ και συγκεκριμένα κατά σειρά:  

 α. Τον προπονητή 
 β. Τον αρχηγό αποστολής ή τον υπεύθυνο ομάδας 
 Σε περίπτωση που και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες εξακολουθεί να 

υφίσταται το πρόβλημα τότε μπορεί να απευθύνει επιστολή ακρόασης από το ΔΣ της 
ΕΟΜ, που δεν είναι υποχρεωμένο να την κάνει δεκτή αν πιστεύει ότι το θέμα μπορεί 
να διευθετηθεί κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους προπονητές και αρχηγούς 
αποστολής. 

5.4.3 Οι αθλητές και οι αθλήτριες των προεθνικών και εθνικών ομάδων δικαιούνται τα 
πραγματικά τους ναύλα για την μετακίνησή τους από τον τόπο που πιστοποιημένα 
είναι μόνιμοι κάτοικοι μέχρι την Αθήνα ή την έδρα προπόνησης για κάθε προπόνηση, 
καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους για όλη τη διάρκεια της 
προπόνησης. 

5.4.4 Σε αθλητές που επιλέγονται σαν μέλη της εθνικής ομάδας για αγώνες στο εξωτερικό 
παρέχονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μετά από σχετική 
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, που καθορίζει και το ύψος του ποσού που θα διατεθεί σε 
κάθε περίπτωση. 



5.4.5 Δεν υπάρχει για κανένα λόγο αμοιβή για συμμετοχή στις εθνικές ομάδες. 
5.4.6 Σε εξαιρετικές επιδόσεις εθνικών ομάδων το ΔΣ της ΕΟΜ μπορεί να καθορίζει, είτε εκ 

των προτέρων είτε εκ των υστέρων, πριμ εξαιρετικής επίδοσης για τα μέλη της 
εθνικής ομάδας υπό μορφή παροχών χρηματικών ή και άλλης μορφής. 

 
5.5 Ποινές διεθνών 
 
5.5.1 Η παράβαση των υποχρεώσεων των αθλητών των εθνικών ομάδων, όπως 

περιγράφονται στα άρθρα 5.4.1 – 5.4.2 του παρόντος, είναι πειθαρχικό παράπτωμα 
και κρίνεται όπως άλλα πειθαρχικά παραπτώματα στον Πειθαρχικό κανονισμό.  

5.5.2 Ειδικά για τα μέλη προεθνικών ή εθνικών ομάδων που παραπέμπονται στο ΔΣ 
επιβάλλονται πλέον των άλλων προβλεπόμενων ποινών και ανάλογα με την 
βαρύτητα του παραπτώματος: 

 α. Στέρηση μέρους ή όλων των παροχών 
 β. Προσωρινή ή οριστική αποβολή από προεθνική ομάδα 
 γ. Οριστική απαγόρευση συμμετοχής σε προεθνική ομάδα εν γένει 
 
5.6 Αποστολές 
 
5.6.1 Όλες οι αποστολές των εθνικών ομάδων ρυθμίζονται και κατευθύνονται από την 

Επιτροπή εθνικών ομάδων και το ΔΣ της ΕΟΜ. Οι αποστολές ,μπορούν να έχουν 
χαρακτήρα επίσημο (επίσημοι ή φιλικοί διεθνείς αγώνες) ανεπίσημο (προπονήσεις, 
κάμπ προετοιμασίας) και να λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός Ελλάδας. 

5.6.2 Τις εθνικές αποστολές αποτελούν: 
 α. 1 αρχηγός αποστολής 
 β. Ο αρμόδιος προπονητής 
 γ. Οι αθλητές/τριες 
 δ. 1 ή 2 συνεργάτες υπό τον γενικό αρχηγό και βοηθός ή βοηθοί προπονητή εφόσον 

κρίνεται αυτό απαραίτητο από το ΔΣ της ΕΟΜ 
5.6.3 Ο αρχηγός αποστολής ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ και αποτελεί τον εκφραστή της 

πολιτικής της ΕΟΜ σε θέματα εθνικών ομάδων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι 
άτομο υψηλών προδιαγραφών, με κύρος και επιβλητικότητα και να γνωρίζει 
απαραίτητα και σε υψηλό επίπεδο μια ξένη γλώσσα ( κατά προτίμηση Αγγλικά). 

5.6.4 Τα βασικά καθήκοντα του αρχηγού αποστολής είναι : 
 α. Οργανώνει και παρακολουθεί τις διαδικασίες συγκέντρωσης και αναχώρησης της 

εθνικής ομάδας 
 β. Φροντίζει κατά την άφιξη στην χώρα τέλεσης των αγώνων για την συγκομιδή όλων 

των αποσκευών της αποστολής και την ασφαλή μεταφορά και εγκατάσταση στον 
τόπο διαμονής 

 γ. Είναι ενήμερος και ενημερώνει αντίστοιχα τους συνεργάτες του, τους προπονητές 
και τους αθλητές για το πρόγραμμα της αποστολής, δηλαδή για τις ώρες 
συγκέντρωσης, αναχώρησης και επιστροφής από το ξενοδοχείο προς τον χώρο 
τέλεσης των αγώνων 

 δ. Παρίσταται στις συγκεντρώσεις πριν τους αγώνες (managers meeting) 
 ε. Παρίσταται κατά την διάρκεια των αγώνων στην αίθουσα 
 στ. Εκπροσωπεί την χώρα μας στις οποιεσδήποτε εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις και 

αποτελεί τον μόνο εκφραστή τυχόν παραπόνων προς την αρμόδια αρχή 
 ζ. Βεβαιώνεται ότι όλοι οι αθλητές ακολουθούν του κανόνες των εθνικών ομάδων και 

παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστρατήγησής τους , μέχρι του σημείου 
εκδιώξεως από την αποστολή των εμπλεκομένων μελών με ταυτόχρονη παραπομπή 
τους στην Πειθαρχική Επιτροπή 

 η. Ενημερώνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποστολής το ΔΣ της ΕΟΜ σχετικά με τα 
αποτελέσματα των αγώνων καθώς και για τυχόν προβλήματα που έχουν 
παρουσιαστεί 



 θ. Μετά την επιστροφή της αποστολής καταθέτει στο ΔΣ της ΕΟΜ πλήρη και 
αναλυτική έκθεση παρουσίας 

5.6.5 Οι συνεργάτες του αρχηγού αποστολής ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ και αποτελούν 
τους αντικαταστάτες του σε περίπτωση απουσίας του. Πρέπει να έχουν και αυτοί τα 
ίδια προσόντα και γνώσεις και βοηθούν τον αρχηγό αποστολής σε τομείς που 
καθορίζονται από κοινού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
6.1 Αγώνες – γενικοί κανόνες 
 
6.1.1 Το αγωνιστικό πρόγραμμα ακολουθεί τις διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας, του 

Καταστατικού και των ειδικών διατάξεων (κανονισμοί, προκηρύξεις, εγκύκλιοι) της 
ΕΟΜ. Διέπεται από το φίλαθλο πνεύμα και την καλή πίστη. Οι στόχοι του είναι η 
διάδοση, ανάπτυξη και αποκέντρωση του μπόουλινγκ, η αναζήτηση και καλλιέργεια 
νέων ταλέντων, η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μελών και του συνόλου των 
εθνικών ομάδων και η ανάδειξη ατομικών και ομαδικών πρωταθλητών Ελλάδας. 

6.1.2 Ο Κανονισμός αγώνων ρυθμίζει τη διεξαγωγή των αγώνων ατομικών ή ομαδικών 
πρωταθλημάτων και κυπέλλων Ελλάδας διαφόρων κατηγοριών που διοργανώνει η 
ΕΟΜ ή ύστερα από εξουσιοδότηση της, σωματεία της δύναμης της ή άλλοι φορείς. Ο 
Κανονισμός αγώνων δίνει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή 
όλων γενικά των αγωνιστικών εκδηλώσεων του μπόουλινγκ στην Ελλάδα. 

6.1.3 Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες αθλητές καθώς και ομογενείς ή 
αλλοδαποί που είναι αθλούμενα μέλη σωματείων της δύναμης της ΕΟΜ και που 
συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν η Νομοθεσία, το Καταστατικό και οι 
κανονισμοί της ΕΟΜ, όπως και η προκήρυξη των συγκεκριμένων αγώνων.   

6.1.4 Για κάθε διοργάνωση, ο οργανωτής εκδίδει έγκαιρα προκήρυξη όπου πρέπει να 
αναφέρονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την διεξαγωγή που δεν προβλέπονται 
από τους κανονισμούς. 

6.1.5 Για αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου Ελλάδας ή άλλους αγώνες, ατομικούς ή 
ομαδικούς, που περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΜ ως 
κριτήρια επιλογής προεθνικών ομάδων, η προκήρυξη εκδίδεται από την ΕΟΜ ή τον 
διοργανωτή στον οποίο έχει εκχωρηθεί από την ΕΟΜ το δικαίωμα διοργάνωσης του 
συγκεκριμένου αγώνα, εφ΄ όσον είναι δυνατό, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την 
ημερομηνία έναρξης των αγώνων. 

6.1.6 Για αγώνες κάθε άλλης φύσεως από το εδάφιο 6.1.5, ο διοργανωτής, εφ΄ όσον δεν 
είναι η ΕΟΜ, οφείλει, εφ΄ όσον είναι δυνατό, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την 
έναρξη των αγώνων, να καταθέτει στην ΕΟΜ προκήρυξη των αγώνων προς έγκριση. 

6.1.7 Η ΕΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει παράβολα διοργάνωσης ή και συμμετοχής για 
τους αγώνες, αλλά και να καθορίζει βοηθήματα (οδοιπορικά) για όλους ή μέρους των 
συμμετεχόντων αθλητών ή σωματείων. 

6.1.8 Η ΕΟΜ μπορεί με απόφαση του ΔΣ να εκχωρήσει την ευθύνη διοργανώσεων σε 
σωματεία ή άλλους φορείς, βάσει των νόμων και των κανονισμών της ΕΟΜ.  

6.1.9 Όπου σε διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, με 
τον όρο αθλητής νοείται και αθλήτρια. 

6.1.10 Το ΔΣ της ΕΟΜ εκδίδει προκηρύξεις για όλους τους αγώνες που προσμετρούνται 
στην αξιολόγηση των αθλητών και των σωματείων. Οι προκηρύξεις αυτές, με την 
έκδοση τους, αποτελούν μέρος του κανονισμού αγώνων και θα έχουν ισχύ μιας 
αγωνιστικής περιόδου. 

6.1.11 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς της FIQ 
 
 
 
6.2 Αγώνες – ειδικοί κανόνες 
 
6.2.1 Οι αγώνες που μπορεί να προκηρύσσονται από την ΕΟΜ και να διοργανώνονται 

από την ίδια ή  να εκχωρούνται με απόφαση του ΔΣ σε σωματεία ή άλλους φορείς 
κάθε αγωνιστική περίοδο είναι οι εξής: 

 α. Το πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα ανδρών 
 β. Το πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα γυναικών 
 γ. Το πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα ανδρών 
 δ. Το πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα γυναικών 



 ε. Το κύπελλο ανδρών 
 στ. Το κύπελλο γυναικών 
 ζ. Το πρωτάθλημα δυάδων ή τριάδων ανδρών Β κατηγορίας (b bowlers) 
 η. Το πρωτάθλημα δυάδων ή τριάδων γυναικών Β κατηγορίας (b bowlers) 
 θ. Οι προκριματικοί αγώνες για το Χρυσό κύπελλο Ευρώπης (Gold cup) 
 ι. Ειδικοί αγώνες για την συμπλήρωση των κριτηρίων των προεθνικών ομάδων 

(ημερίδες) 
6.2.2 Τα σωματεία μπορούν να διοργανώσουν εσωτερικά πρωταθλήματα ή και άλλους 

αγώνες διασυλλογικούς ή περιφερειακούς, στους οποίους θα έχουν την ευθύνη 
οργάνωσης και εκτέλεσης και ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη μπορούν να 
χαρακτηριστούν βαθμολογητέα ή όχι. Σε όσους αγώνες διοργανώνουν τα σωματεία 
οφείλουν να ζητούν και να λαμβάνουν την άδεια της ΕΟΜ, με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τον κανονισμό αγώνων της ΕΟΜ. 

6.2.3 Η ΕΟΜ έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια διεξαγωγής αγώνων σε άλλους φορείς του 
αθλήματος ή ελεύθερους διοργανωτές, εφ’ όσον η προκήρυξη των αγώνων είναι 
μέσα στα πλαίσια των κανονισμών του αθλήματος και ακολουθούνται οι διατάξεις 
που προβλέπονται από τον κανονισμό αγώνων της ΕΟΜ.  

6.2.4 Για κάθε αγώνα που προκηρύσσεται πρέπει : 
α. Να υπάρχει αναλυτική προκήρυξη που να εναρμονίζεται με τον εσωτερικό 
κανονισμό της ΕΟΜ, τους διεθνείς κανονισμούς και τους αθλητικούς νόμους 
γενικότερα 
β. Να υπάρχει έγγραφη άδεια–έγκριση από την ΕΟΜ, η οποία θα είναι 
προσαρτημένη στην προκήρυξη του αγώνα 

6.2.5 Η ΕΟΜ έχει το δικαίωμα να ελέγχει όποτε κρίνει σκόπιμο , αν οι αγώνες γίνονται 
σύμφωνα με την προκήρυξη και εφόσον αυτό δεν γίνεται έχει το δικαίωμα άρσης της 
άδειας διεξαγωγής και την ταυτόχρονη ακύρωση του αγώνα και τον μηδενισμό των 
μέχρι τότε αποτελεσμάτων. 

6.2.6 Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις και αγώνες έχουν μόνο οι αθλητές  
με νόμιμο αγωνιστικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του κανονισμού 
της ΕΟΜ. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ειδικούς αγώνες που σκοπό 
έχουν την εξάπλωση του αθλήματος τα μέλη των σωματείων ή άτομα χωρίς αθλητικό 
δελτίο, μετά από σχετική άδεια της Ομοσπονδίας. 

6.2.7 Αθλητής που δεν έχει την άδεια του συλλόγου του δεν μπορεί να συμμετάσχει στις 
διοργανώσεις που την ευθύνη έχει η ΕΟΜ, εφ΄ όσον η τιμωρία του έχει κοινοποιηθεί 
στο ΔΣ της ΕΟΜ. 

6.2.8 Σε διοργάνωση που δεν έχει την έγκριση της ΕΟΜ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 
σωματείων ή/και αθλητών που ανήκουν στην δύναμη της ομοσπονδίας χωρίς 
έγγραφη άδεια  

6.2.9 Προϋποθέσεις για την υπαγωγή οποιασδήποτε διοργάνωσης από άλλους 
οργανωτές πλην της ΕΟΜ στα κριτήρια αξιολόγησης των αθλητών, είναι ενδεικτικά οι 
εξής: 
α. Η πανελλήνια εμβέλεια της διοργάνωσης, που ορίζεται για τις ομαδικές 
διοργανώσεις από τα 2/3 των σωματείων που λαμβάνουν μέρος την συγκεκριμένη 
αγωνιστική περίοδο στο πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που 
διοργάνωση δεν πληρεί τον παραπάνω όρο, το ΔΣ της ΕΟΜ μπορεί να μην 
αξιολογήσει την διοργάνωση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 
β. Η ειδική αξία της για την εξάπλωση του αθλήματος 
γ. Το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων αθλητών 
δ. Η αξία της διοργάνωσης για την προώθηση των σκοπών της ΕΟΜ 

6.2.10 Κάθε εγκεκριμένη διοργάνωση ή αγώνας θα τηρεί φύλλο αγώνος με την ένδειξη των 
τελικών σκορ κάθε παιχνιδιού. Οι αρχηγοί των ομάδων ή οι παίκτες των ατομικών 
αγώνων θα πρέπει να υπογράφουν στο φύλλο αγώνος. Τα φύλλα που περιέχουν τις 
ξεχωριστές επιδόσεις των παικτών σε κάθε φρέιμ (τυπωμένα ή χειρόγραφα) θα 
τηρούνται μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών για σχετικές ενστάσεις. 



6.2.11 Αφού καταγραφεί μια επίδοση, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της εκτός αν υπάρχει 
προφανές λάθος στην καταγραφή ή τους υπολογισμούς. Προφανή λάθη 
διορθώνονται από κάποιον υπεύθυνο της διοργάνωσης αμέσως μετά τον εντοπισμό 
τους, και μονογράφονται στο φύλλο αγώνα. Αμφισβητούμενα λάθη κρίνονται από την 
επιτροπή της διοργάνωσης. Το χρονικό όριο για την υποβολή ενστάσεων για τέτοια 
λάθη είναι μια ώρα από το τέλος της διοργάνωσης ή του συνόλου των παιχνιδιών για 
κάθε μέρα των αγώνων, αλλά οπωσδήποτε πριν από την απονομή των επάθλων ή 
την εκκίνηση του επόμενου γύρου (σε αγώνες αποκλεισμού), ανάλογα με το τι 
προηγείται χρονικά.  

6.2.12 Ενστάσεις που αφορούν σε δικαίωμα συμμετοχής ή γενικούς αγωνιστικούς κανόνες 
πρέπει να κατατεθούν εγγράφως σε έναν υπεύθυνο της διοργάνωσης μέσα σε 24 
ώρες από τη λήξη του παιχνιδιού στο οποίο έγινε η παράβαση και οπωσδήποτε πριν 
από την απονομή των επάθλων. Εάν δεν υποβληθούν ενστάσεις πριν την εκπνοή 
της ανωτέρω προθεσμίας, το παιχνίδι ή τα παιχνίδια παραμένουν ως έχουν. 

6.2.14 Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως σαφώς ορίζεται από την 
εκάστοτε προκήρυξη, τον κανονισμό και τον Νόμο. Το παράβολο της ένστασης 
ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ στην αρχή της αγωνιστικής χρονιάς και ισχύει 
για ένα τουλάχιστον αγωνιστικό έτος. Τροποποίηση του ύψους του παραβόλου 
επιτρέπεται μόνο μία φορά το χρόνο, στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. 
Εφέσεις κατά της πρωτόδικης απόφασης υποβάλλονται μέσα σε δέκα (10) μέρες 
από την ανακοίνωση της και το παράβολο είναι διπλάσιο από αυτό της πρωτόδικης 
ένστασης, εκδικάζονται δε από το ΔΣ της ΕΟΜ. 

6.2.15 Οι συμμετέχοντες σε ατομικά η ομαδικά πρωταθλήματα της ΕΟΜ είναι 
υποχρεωμένοι να φέρουν ενδυμασία που περιλαμβάνει: 

 α. Μπλουζάκι  ή  αθλητικό πουκάμισο με μανίκια 
 β. Υφασμάτινο (όχι τζην) παντελόνι μακρύ ή βερμούδα ή φούστα για τις γυναίκες και 

υφασμάτινο παντελόνι μακρύ για τους άνδρες αθλητές.  
 Δεν επιτρέπεται σε καμία διοργάνωση, ατομική ή ομαδική, οι συμμετέχοντες αθλητές 

να φορούν ενδυμασία προκλητική ή που αντιβαίνει στο κοινώς εννοούμενο αθλητικό 
πνεύμα ή που διακωμωδεί το άθλημα και κολάζει το κοινό αίσθημα, σύμφωνα με 
τους νόμους του κράτους και τα χρηστά ήθη. 

6.2.16 Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στα πανελλήνια ομαδικά πρωταθλήματα είναι 
υποχρεωμένες να έχουν ομοιόμορφες εμφανίσεις με τα διακριτικά του σωματείου 
τους. Το ομοιόμορφο της εμφάνισης αναφέρεται στο μπλουζάκι και το παντελόνι των 
αθλητών και αφορά στο χρώμα, το σχήμα και τα διακριτικά του σωματείου. 
Επιτρέπεται η διαφοροποίηση των εμφανίσεων, εφόσον αυτή αφορά στην αναγραφή 
αριθμών, ιδιότητας και ονομάτων των αθλητών. Αθλητής που δεν φέρει ομοιόμορφη 
εμφάνιση με τους λοιπούς της ομάδος του δεν δικαιούται να αγωνιστεί. Σήματα 
χορηγών επιτρέπονται κατόπιν έγκρισης του ΔΣ της ΕΟΜ και υπάγονται στις 
παραπάνω διατάξεις περί ομοιόμορφου της εμφάνισης. 

6.2.17 Επειδή το μπόουλινγκ είναι άθλημα και αυτοσυγκέντρωσης απαγορεύεται κατά την 
διάρκεια των επισήμων αγώνων και πρωταθλημάτων η χρήση εντός του χώρου που 
διεξάγεται ο αγώνας μηχανημάτων που προκαλούν ιδιαίτερα υψηλούς θορύβους ή 
κρότους. Σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνα  η διοργανώτρια αρχή οφείλει 
να προκαθορίσει και να ανακοινώσει στην ΕΟΜ και στους συμμετέχοντες τον τρόπο 
με τον οποίο θα γίνει αυτή η μετάδοση. 

6.2.18 Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου το ΔΣ της ΕΟΜ επιλέγει και 
ανακοινώνει το σύστημα  βαθμολογίας  των σωματείων και των αθλητών και τυχόν 
έπαθλα που απορρέουν από την κατάταξη, την οποία ανακοινώνει κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα και στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. 

6.2.19 Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται όπως προβλέπει η προκήρυξη. Ως 
ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής νοείται η ημερομηνία κατάθεσης της 
στην γραμματεία της ΕΟΜ.  



6.2.20 Ανάκληση δήλωσης συμμετοχής επιτρέπεται να γίνει αν και όπως προβλέπει η 
προκήρυξη και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπου αυτό 
απαιτείται. 

6.2.21 Η σύνταξη του οριστικού πίνακα των συμμετεχόντων συμπληρώνεται και 
οριστικοποιείται σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζει η προκήρυξη. Κάθε 
αποχώρηση μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης των αγώνων θεωρείται ότι έγινε 
κατά την διάρκεια τους και όποιος αποχωρεί κρίνεται διοικητικά και πειθαρχικά 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΜ. 

6.2.22 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 6.3 του 
παρόντος κανονισμού ή αν δεν προβλέπεται εκεί , στην προκήρυξη του αγώνα. Για 
κάθε είδους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα 
τα αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία συστήματα αγώνων και άλλα 
ειδικά συστήματα που ενδεχόμενα θα κριθούν κατάλληλα από την ΕΟΜ. 

6.2.23 Σε σημαντικές διοργανώσεις μπορεί να ανατίθεται σε μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ ή σε 
μέλος επιτροπής του ή ακόμα σε πρόσωπο με γνωστή πείρα ,κύρος και τεχνικές ή 
διοικητικές γνώσεις η διεύθυνση των αγώνων. Ο διευθυντής αγώνων : 

 α. Αναφέρει στον διοργανωτή, συνεργάζεται με το διαιτητή και επιλύει όλα τα 
προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από τη στιγμή που ανατίθεται η διεύθυνση 
μέχρι την λήξη των αγώνων 

 β. Υποβάλλει στον διοργανωτή έκθεση (οικονομική, αγωνιστική κλπ) μετά την λήξη 
της διοργάνωσης και το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες 

 γ. Έχει οργανωτική ευθύνη των αγώνων (του υλικού, των συνθηκών του αγωνιστικού 
χώρου, την επίβλεψη των θεατών, την φιλοξενία και μετακίνηση των αθλητών κλπ) 

 
6.3 Κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων ΕΟΜ 
 
6.3.1 Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα ανδρών

α. Είναι πρωτάθλημα πεντάδων ανδρών και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή για όλα 
τα σωματεία 
β. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους άνδρες αθλητές που έχει 
στην δύναμη του με εγκεκριμένο αγωνιστικό δελτίο, ανεξάρτητα από τη κατηγορία 
που ανήκουν 
γ. Τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΕΟΜ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: την 
Α΄ εθνική κατηγορία που είναι η ανώτερη και την Β΄ εθνική κατηγορία, που είναι η 
κατώτερη, ανάλογα με την κατάταξη τους την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά 
δ. Από την Α΄ εθνική κατηγορία υποβιβάζονται στην Β΄ από τα τελευταία στην 
κατάταξη στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς τόσα σωματεία όσα προβλέπει η 
εκάστοτε προκήρυξη και τα αντίστοιχα  πρώτα σωματεία της Β΄ εθνικής κατηγορίας 
προβιβάζονται στην Α΄. 

6.3.2 Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα γυναικών
α. Είναι πρωτάθλημα πεντάδων ή τετράδων γυναικών και είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή για όλα τα σωματεία 
β. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις γυναίκες αθλήτριες που έχει 
στην δύναμη του με εγκεκριμένο αγωνιστικό δελτίο, ανεξάρτητα από τη κατηγορία 
που ανήκουν 
γ. Τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΕΟΜ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: την 
Α΄ εθνική κατηγορία που είναι η ανώτερη και την Β΄ εθνική κατηγορία, που είναι η 
κατώτερη, ανάλογα με την κατάταξη τους την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά 
δ. Από την Α΄ εθνική κατηγορία υποβιβάζονται στην Β΄ από τα τελευταία στην 
κατάταξη στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς τόσα σωματεία όσα προβλέπει η 
εκάστοτε προκήρυξη και τα αντίστοιχα  πρώτα σωματεία της Β΄ εθνικής κατηγορίας 
προβιβάζονται στην Α΄. 

6.3.3 Κύπελλο ομαδικό ανδρών
α. είναι προαιρετικής συμμετοχής  



β. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους άνδρες αθλητές που έχει 
στην δύναμη του με εγκεκριμένο αγωνιστικό δελτίο, ανεξάρτητα από τη κατηγορία 
που ανήκουν  
γ. Μπορεί να διεξαχθεί και με το σύστημα Baker 
δ. Η διοργάνωση περιλαμβάνει προκριματικά και οπωσδήποτε τελικό αγώνα μεταξύ 
των δύο πρώτων σωματείων από την κατάταξη των προκριματικών 

6.3.4 Κύπελλο ομαδικό γυναικών
α. είναι προαιρετικής συμμετοχής  
β. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις γυναίκες αθλήτριες που έχει 
στην δύναμη του με εγκεκριμένο αγωνιστικό δελτίο, ανεξάρτητα από τη κατηγορία 
που ανήκουν  
γ. Μπορεί να διεξαχθεί και με το σύστημα Baker 
δ. Η διοργάνωση περιλαμβάνει προκριματικά και οπωσδήποτε τελικό αγώνα μεταξύ 
των δύο πρώτων σωματείων από την κατάταξη των προκριματικών 

6.3.5 Πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα ανδρών 
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές με εγκεκριμένο αθλητικό δελτίο. Σε 
περίπτωση που προβλέπονται περιορισμοί κατηγοριών ή γεωγραφικών 
διαχωρισμών, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε αθλητές που προβλέπουν οι 
περιορισμοί αυτοί 
β. Περιλαμβάνει προκριματικούς γύρους το πλήθος των οποίων καθορίζεται κάθε 
αγωνιστική περίοδο από το ΔΣ της ΕΟΜ 
γ. Δυνατόν να περιλαμβάνει και τελικό γύρο στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
οι αθλητές που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε 
προκήρυξη 
δ. Ο τρόπος διεξαγωγής κάθε γύρου μπορεί να διαφέρει, περιλαμβάνει όμως 
προκριματική και τελική φάση 
ε. Η βαθμολογίες για κάθε γύρο ή για τον τελικό εξαρτώνται από το είδος κάθε 
διοργάνωσης, μπορεί να είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση ή ανά κατηγορία 
συμμετεχόντων. Ανακοινώνονται πριν από την έναρξη του πρώτου γύρου και δεν 
αλλάζουν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 

6.3.6 Πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα γυναικών 
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι αθλήτριες με εγκεκριμένο αθλητικό δελτίο. Σε 
περίπτωση που προβλέπονται περιορισμοί κατηγοριών ή γεωγραφικών 
διαχωρισμών, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε αθλήτριες που προβλέπουν οι 
περιορισμοί αυτοί 
β. Περιλαμβάνει προκριματικούς γύρους το πλήθος των οποίων καθορίζεται κάθε 
αγωνιστική περίοδο από το ΔΣ της ΕΟΜ 
γ. Δυνατόν να περιλαμβάνει και τελικό γύρο στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
οι αθλήτριες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε 
προκήρυξη 
δ. Ο τρόπος διεξαγωγής κάθε γύρου μπορεί να διαφέρει, περιλαμβάνει όμως 
προκριματική και τελική φάση 
ε. Η βαθμολογίες για κάθε γύρο ή για τον τελικό εξαρτώνται από το είδος κάθε 
διοργάνωσης, μπορεί να είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση ή ανά κατηγορία 
συμμετεχόντων. Ανακοινώνονται πριν από την έναρξη του πρώτου γύρου και δεν 
αλλάζουν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 

6.3.7 Πρωτάθλημα δυάδων ή τριάδων ανδρών Β κατηγορίας (b bowlers) 
 α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές που ανήκουν στη Β κατηγορία (b bowlers) 
 β. Οι ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αθλητές από το ίδιο   σωματείο 

γ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό δυάδων ή τριάδων που μπορεί να 
συμμετέχει από κάθε σωματείο, η ΕΟΜ όμως μπορεί να επιφέρει περιορισμούς στο 
πόσες το μέγιστο δυάδες ή τριάδες θα βαθμολογούνται από κάθε σωματείο 
δ. Περιλαμβάνει προκριματική φάση σε ομίλους που καθορίζονται με γεωγραφικά 
κυρίως κριτήρια και τελική φάση στην οποία προκρίνονται τόσες δυάδες ή τριάδες 



από κάθε όμιλο όσες ορίζει η προκήρυξη του αγώνα, που λαμβάνει υπ΄ όψη της το 
πλήθος και την αγωνιστική ποιότητα των δυάδων ή τριάδων κάθε ομίλου 

6.3.8 Πρωτάθλημα δυάδων ή τριάδων γυναικών Β κατηγορίας (b bowlers) 
 α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλήτριες που ανήκουν στη Β κατηγορία (b bowlers) 
 β. Οι δυάδες ή τριάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αθλήτριες από το ίδιο σωματείο 

γ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό δυάδων ή τριάδων που μπορεί να 
συμμετέχει από κάθε σωματείο, η ΕΟΜ όμως μπορεί να επιφέρει περιορισμούς στο 
πόσες το μέγιστο δυάδες ή τριάδες θα βαθμολογούνται από κάθε σωματείο 
δ. Περιλαμβάνει προκριματική φάση σε ομίλους που καθορίζονται με γεωγραφικά 
κυρίως κριτήρια και τελική φάση στην οποία προκρίνονται τόσες δυάδες ή τριάδες 
από κάθε όμιλο όσες ορίζει η προκήρυξη του αγώνα, που λαμβάνει υπ΄ όψη της το 
πλήθος και την αγωνιστική ποιότητα των δυάδων ή τριάδων κάθε ομίλου 

6.3.9 Προκριματικά χρυσού κυπέλλου Ευρώπης (Gold cup) 
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές και αθλήτριες δεν έχουν μέσο όρο 
πάνω από 180,00 κορίνες τόσο την τρέχουσα όσο και την προηγούμενη αγωνιστική 
περίοδο 
β. Το χάντικαπ ορίζεται στο 80% της διαφοράς του μεγαλύτερου μέσου όρου από 
τους οριζόμενους στο εδάφιο α του παρόντος άρθρου από το 180, με μέγιστη τιμή τις 
20 κορίνες 
γ. Οι αθλητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών την αγωνιστική περίοδο που 
λαμβάνει χώρα το τουρνουά. Ως αγωνιστική περίοδος ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 
μέχρι την 31η Αυγούστου του επομένου έτους 

6.3.10 Ημερίδες εθνικών ομάδων
 Η ΕΟΜ μπορεί να ορίζει αγώνες κατά τη διάρκεια της χρονιάς χωρίς συγκεκριμένα 

έπαθλα με σκοπό να βοηθήσει αθλητές και αθλήτριες να συμπληρώσουν τον 
απαιτούμενο αριθμό παιχνιδιών για επιλογή στις προεθνικές ομάδες. Δικαίωμα 
συμμετοχής σ΄ αυτά τα τουρνουά έχουν μόνο όσοι έχουν την δυνατότητα 
συμπλήρωσης των ορίων αυτών. 

 
6.4 Ενστάσεις 
 
6.4.1 Σε αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ, ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητή ασκείται 

από τον ενδιαφερόμενο αμέσως μετά την λήξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού ή την 
λήψη της συγκεκριμένης απόφασης για την οποία ενίσταται ο ενδιαφερόμενος. Η 
ένσταση ασκείται γραπτά και γίνεται δεκτή μόνο με την σημείωση της στο φύλλο 
αγώνος και την καταβολή του παραβόλου ενστάσεων, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ. 

6.4.2 Η ένσταση εκδικάζεται άμεσα από την Επιτροπή Αγωνιστικών διοργανώσεων της 
ΕΟΜ, η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη. Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικά 
δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της ΕΟΜ. Σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η σύγκληση της Επιτροπής Αγωνιστικών διοργανώσεων, την 
ένσταση εκδικάζει ο διευθυντής αγώνων. 

6.4.3 Ένσταση κατά αποφάσεων του ΔΣ ή οργάνων της ΕΟΜ ασκείται όπου και όπως ο 
Νόμος ορίζει 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
7.1 Έννοια-Σκοπός 
 
7.1.1 Προμήθεια κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού νοείται η κάθε 

αγορά που πραγματοποιεί η ΕΟΜ για: 
 α. Αθλητικό υλικό 
 β. Λοιπά αγαθά 
 γ. Υπηρεσίες 
7.1.2 Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του τρόπου διενέργειας των 

προμηθειών της ΕΟΜ με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 55 του Ν.2725/99. 
7.1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της 

πιστής τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 
 
7.2 Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής 
 
7.2.1 Συμβάσεις προμηθειών της ΕΟΜ είναι οι έγγραφα συναπτόμενες μεταξύ αυτής και 

τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, από επαχθή αιτία που έχουν αντικείμενο την 
αγορά, την αγορά με δόσεις, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση με ή χωρίς 
δικαίωμα εξαγοράς, προϊόντων ή υπηρεσιών. 

7.2.2 Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις για την προμήθεια πάσης 
φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η αξία τους 
υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς τον 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

7.2.3 Για προμήθειες κατά είδος των οποίων η αξία χωρίς τον ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το 
ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, η ΕΟΜ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται 
το είδος με απ΄ ευθείας ανάθεση, εφ΄ όσον η αξία του είδους είναι ίση ή μικρότερη με 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και με πρόχειρο διαγωνισμό αν η αξία είναι μεταξύ 
πενήντα χιλιάδες και εξήντα χιλιάδες (50.000-60.000) ευρώ. 

7.2.4 Απαγορεύεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση των προμηθειών έτσι 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 7.2.1 και 7.2.2 του παρόντος για αδικαιολόγητη 
αποφυγή διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
7.3 Εξαιρέσεις- Είδη διαγωνισμών 
 
7.3.1 Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 7.2.3 και 7.2.4 του παρόντος, 

επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς την 
διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του 
ΔΣ της ΕΟΜ, στις εξής περιπτώσεις: 

 α. Για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτος 
καταστάσεις 

 β. Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής εθνικών ομάδων στο εξωτερικό, σύμφωνα 
με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων 

 γ. Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι 
προμηθευτές του είδους του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται 

 δ. Σε περιπτώσεις αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της ΕΟΜ ή της πρόσληψης 
φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ 

7.3.2 Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς διαγωνισμούς και κλειστούς διαγωνισμούς. 
7.3.3 Οι ανοικτοί διαγωνισμοί διακρίνονται με κριτήριο της κατακύρωσής τους στη 

χαμηλότερη τιμή και οι κλειστοί με κριτήριο της κατακύρωσής τους την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά. 

 
7.4 Ανοικτός διαγωνισμός 
 



7.4.1 Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές, ύστερα από δημοσίευση 
περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

7.4.2 Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία της 
αποστολής της περίληψης διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες καθημερινής 
και πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

7.4.3 Σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας υπερβαίνει τις 
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ η αποστολή της 
περίληψης του θα πρέπει να γίνει και προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

7.4.4 Εφ΄ όσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό 
έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, αυτά παρέχονται σ΄ αυτούς μέσα 
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

7.4.5 Εφ΄ όσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 

 
7.5 Κλειστός διαγωνισμός 
 
7.5.1 Στον κλειστό διαγωνισμό η ΕΟΜ με βάση τις πληροφορίες για την προσωπική 

κατάσταση του προμηθευτή καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις που είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί, επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, βάσει του άρθρου 7.10 του παρόντος 
κανονισμού, εκείνους τους οποίους θα καλέσει να υποβάλλουν προσφορά. 

7.5.2 Κατά τον κλειστό διαγωνισμό προηγείται διακήρυξη, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύεται στον Τύπο, με τον οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 
αίτηση συμμετοχής. 

7.5.3 Όταν η ΕΟΜ προσφεύγει στον κλειστό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης, μπορεί 
να προβλέπει τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των προμηθευτών, 
τους οποίους σκοπεύει να προσκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή τα όρια αναφέρονται 
στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση των 
προϊόντων της προμήθειας και δεν μπορεί να είναι λιγότερο από πέντε (5) και 
περισσότερο από είκοσι (20). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων που 
καλούνται να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση 
συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού. 

7.5.4 Κατά τον κλειστό διαγωνισμό η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 
συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε η 
προθεσμία που θα ορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών, από την 
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης. 

7.5.5 Η πρόσκληση στους υποψηφίους που επιλέγονται για την υποβολή των 
προσφορών, γίνεται με έγγραφο που αποστέλλεται ταυτόχρονα και με τους ίδιους 
όρους σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές και περιέχει τα στοιχεία που 
ορίζονται στην παράγραφο 7.9 του παρόντος κανονισμού. 

7.5.6 Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 
σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας της παραγράφου 7.5.4 του 
παρόντος η προθεσμία που θα ορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 



7.5.7 Εφ΄ όσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 

7.5.8 Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προσκλήσεις για υποβολή 
προσφορών μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε μέσο αρκεί να 
επιβεβαιώνεται η ημερομηνία αποστολής. 

7.5.9 Κατά τον κλειστό διαγωνισμό η διακήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
στοιχεία του άρθρου 7.8 του παρόντος κανονισμού. 

7.5.10 Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών κατά τον κλειστό διαγωνισμό, πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 α. Τη διεύθυνση της Υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα σχετικά 
έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι 
και το ποσόν που τυχόν καταβάλλεται για την χορήγηση των εγγράφων αυτών και 
τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού 

   β. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία 
πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι 
συνταγμένες 

 γ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που 
μπορούν να παρίστανται, καθώς και ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης 

 δ. Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις οποιαδήποτε μορφής που ενδεχόμενα 
ζητούνται 

 ε. Την πηγή της χρηματοδότησης, το νόμισμα και τον τρόπο πληρωμής της 
προμήθειας 

 στ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών 
 ζ. Τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδείξουν τα αναφερόμενα στις δηλώσεις που 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7.10 του παρόντος 
κανονισμού 

 η. Τα κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας, αν αυτά δεν αναφέρονται στην 
περίληψη της διακήρυξης 

 θ. Τα στοιχεία της δημοσιευθείσας προκήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
 
7.6 Όργανα – αρμοδιότητες 
 
7.6.1 Οι δημόσιοι, κατά τα ανωτέρω διαγωνισμοί, διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές 

που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ. 
7.6.2 Σε περίπτωση προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθού ή υπηρεσιών 

προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι 
υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, 
ύστερα από αίτημα της ΕΟΜ. 

7.6.3 Οι επιτροπές υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με 
πράξεις τους να αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργούν. 

7.6.4 Χρέη γραμματέα των επιτροπών αυτών εκτελεί υπάλληλος της ΕΟΜ. 
7.6.5 Οι επιτροπές διενέργειας των δημοσίων διαγωνισμών τηρούν υποχρεωτικά 

φακέλους για κάθε διαγωνισμό που διενεργούν, καθώς και πρακτικά συνεδριάσεών 
τους, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η ΕΟΜ. 

7.6.6 Αν το ζητούμενο από τον διαγωνισμό είδος πρέπει να αξιολογηθεί τεχνικά από άτομα 
που πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, το ΔΣ της ΕΟΜ είναι 
δυνατό να ορίζει και επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του είδους με γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.6.7 Το ΔΣ της ΕΟΜ έχει το δικαίωμα κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και μπορεί 
με πλήρως αιτιολογημένες πράξεις του να αποφασίσει διαφορετικά από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 



7.7 Διαδικασία 
 
7.7.1 Μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, το τμήμα προμηθειών της ΕΟΜ που 

εποπτεύεται από το μέλος του ΔΣ που έχει ορισθεί ως έφορος διαχείρισης υλικού, 
συντάσσει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜ, τις επιτροπές της και 
όλα τα τμήματα της ΕΟΜ κατάλογο με προϋπολογισμό για τα υλικά και τις υπηρεσίες 
πάσης φύσεως που θα απαιτηθούν για όλο το τρέχον οικονομικό έτος. 

7.7.2 Ο κατάλογος αυτός, αφού συζητηθεί και εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΜ, επιστρέφεται 
στο τμήμα προμηθειών το οποίο σε συνεργασία με τον έφορο διαχείρισης και τον 
Γενικό Γραμματέα φροντίζει για τη συγκρότηση των επιτροπών, τον χρόνο έκδοσης 
και δημοσίευσης των διακηρύξεων, το περιεχόμενο τους και όλα τα συναφή 
διαδικαστικά ή μη θέματα. 

 
7.8 Προκήρυξη διαγωνισμού 
 
7.8.1 Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού που προκηρύσσει η ΕΟΜ είναι σαφείς και 

πλήρεις 
7.8.2 Η διακήρυξη πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 α. Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της διακήρυξης 
 β. Το είδος του διαγωνισμού 
 γ. Το ζητούμενο προϊόν, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του και τη 

δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο 
της ζητούμενης ποσότητας 

 δ. Τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης τον προϊόντων ως και τον χρόνο παραλαβής 
τους 

 ε. Τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ της ΕΟΜ καθώς και το όνομα του αρμοδίου 
που είναι επιφορτισμένος να δίνει πληροφορίες 

 στ. Την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Τύπο 
 ζ. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την 

ΕΟΜ τα σχετικά έγγραφα, το ποσόν που απαιτείται (παράβολο) κλπ 
 η. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την 

ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, καθώς και τα πρόσωπα που 
δικαιούνται να παρίστανται 

 θ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής 
 ι. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς 

και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν κριθεί σκόπιμο να ζητούνται 
 ια. Την προέλευση των χρημάτων για την πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή 
 ιβ. Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής 
 ιγ. Τη δυνατότητα ή μη υποβολής αντιπροσφορών και στην περίπτωση αυτή τη 

διαδικασία 
 ιδ. Τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στην περίπτωση που ο διαγωνισμός 

έχει κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά 
 ιε. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
 ιστ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών 
 ιζ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της τιμής στην περίπτωση που η φύση της 

προμήθειας απαιτεί κάτι τέτοιο 
 ιη. Τα όρια απόκλισης από τους ζητούμενους όρους και προϋποθέσεις πέρα των 

οποίων η προσφορά θα αποκλείεται 
7.8.3 Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός είναι κλειστός, η διακήρυξη θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον και τα ακόλουθα: 
 α. Όλα τα στοιχεία της παραγράφου 7.8.2 εκτός από αυτά που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις των εδαφίων ζ, ιε και ιστ 
 β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την 

υποβολή τους στην ΕΟΜ, καθώς και την διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να 
υποβληθούν 



 γ. Την ημερομηνία, μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ΕΟΜ οι προσκλήσεις 
για την υποβολή των προσφορών 

7.8.4 Η πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών στους κλειστούς διαγωνισμούς 
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση της ΕΟΜ 
προς την οποία θα πρέπει να σταλούν 

 β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την 
ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, καθώς και τα πρόσωπα που 
δικαιούνται να παρίστανται 

 γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών 
7.8.5 Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ΄ αυτούς που επιλέχθηκαν για να υποβάλουν 

προσφορά και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία της 
 
7.9 Μητρώο Προμηθευτών 
 
7.9.1 Το τμήμα προμηθειών της ΕΟΜ σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, συντάσσει 

κατ΄ έτος μητρώο προμηθευτών ανά είδος, αποστέλλοντας σε όλους όσους κρίνει ότι 
θα επιθυμούσαν να εγγραφούν σ΄ αυτό, σχετική πρόσκληση. 

7.9.2 Οι εγγραφόμενοι στο μητρώο προμηθευτών υποβάλλουν αίτηση καθώς και τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 7.10 του παρόντος και κάθε τι πρόσθετο έγγραφο 
στοιχείο που το τμήμα κρίνει ότι πρέπει να ζητηθεί 

7.9.3 Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών της ΕΟΜ, λαμβάνουν ταχυδρομικά την 
διακήρυξη κάθε διαγωνισμού που τους αφορά, ενώ δεν υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 7.10 του παρόντος, εφ΄ όσον 
τα έχουν υποβάλλει με την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο, εκτός από αυτά που 
η ισχύς τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έχει λήξει. 

 
7.10 Προσόντα-δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
7.10.1 Οι συμμετέχοντες σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς της ΕΟΜ υποβάλουν μαζί με την 

προσφορά τους, υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Α. Οι Έλληνες πολίτες 

α. εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης , εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης 
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
στ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους 

 Β. Αλλοδαποί 
  α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 



πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης , εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης 
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί 
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές ενώσεις 

 Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β του παρόντος 
άρθρου εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου προς 
τούτο εγγράφου 

 Δ. Οι Συνεταιρισμοί 
α. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α,γ,δ και ε του εδαφίου Α της 
παρούσας παραγράφου 
β. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

 Ε. Οι Ενώσεις προμηθευτών 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση για κάθε ένα προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση 

7.10.2 Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφ΄ όσων έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο 
χρόνο στην ΕΟΜ και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνεται όμως ρητή μνεία στην 
προσφορά σχετικά με αυτό. 

7.10.3 Εφ΄ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7.10.4 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιο πάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 

 
7.11 Τεχνικές προδιαγραφές 
 
7.11.1 Στην διακήρυξη καθώς και στη σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται προκειμένου περί αγωνιστικού υλικού η 
έγκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. 

7.11.2 Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά του υλικού ή της υπηρεσίας, προκειμένου να προσδιοριστεί 
αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται 
από την ΕΟΜ 

7.11.3 Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, 
την ασφάλεια, τις διαστάσεις και όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό. 

 
7.12 Κανόνες δημοσιότητας- Γλώσσα 
 
7.12.1 Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, η ΕΟΜ μεριμνά για την ευρεία 

γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: 
α. Για την δημοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε 
δύο τουλάχιστον ημερήσιες, πολιτικού, οικονομικού ή αθλητικού περιεχομένου 
εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία 
β. Για τη δημοσίευση της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
όταν η προϋπολογισμένη αξία του διαγωνισμού χωρίς τον ΦΠΑ υπερβαίνει τις 
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ 
γ. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος των γραφείων της ΕΟΜ 
δ. Για την αποστολή της διακήρυξης στην ΓΓΑ προκειμένου να αναρτηθεί σε εμφανές 
σημείο του κτιρίου της 



7.12.2 Τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. 

7.12.3 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των διαγωνισμών της ΕΟΜ, από 
την διακήρυξη μέχρι την προσφορά και την κατάρτιση της σύμβασης συντάσσονται 
στην Ελληνική γλώσσα. 

7.12.4 Έγγραφα άλλων χωρών πρέπει να προσκομίζονται μαζί με επίσημη μετάφραση τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

 
7.13 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
 
7.13.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό που προκηρύσσει η ΕΟΜ, πρέπει 

να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την 
σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

7.13.2 Στην περίπτωση που από την διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι με την 
προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν 
από τον διαγωνισμό στην ΕΟΜ και στο αρμόδιο όργανο που ορίζει η διακήρυξη που 
υποχρεωτικά χορηγεί στον προμηθευτή απόδειξη παραλαβής δείγματος  η οποία και 
τοποθετείται από τον προμηθευτή στο φάκελο της προσφοράς. 

7.13.3 Οι φάκελοι των προσφορών μπορεί να αποστέλλονται στην ΕΟΜ με οποιοδήποτε 
τρόπο αρκεί να φθάνουν σ΄ αυτήν μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή παραλαμβάνονται από το 
αρμόδιο όργανο με απόδειξη. 

7.13.4 Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΕΟΜ δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό την ημέρα της 
διενέργειας του για αποσφράγιση. 

7.13.5 Στους προμηθευτές επιστρέφονται οι φάκελοι των προσφορών χωρίς να έχουν 
αποσφραγισθεί στην περίπτωση που έφθασαν στην ΕΟΜ εκπρόθεσμα. 

7.13.6 Στον φάκελλο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη 
«προσφορά», ο πλήρης τίτλος της Ομοσπονδίας, ο αριθμός διακήρυξης του 
διαγωνισμού και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 
7.14 Προσφορές-Αντιπροσφορές 
 
7.14.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.13.6 του 
παρόντος κανονισμού. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα ακόλουθα: 

 α. στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «τεχνική προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 
επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «οικονομική προσφορά» 

 β. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου 

 γ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν μπορούν 
να τοποθετηθούν στον οικείο φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις 
του φακέλου. 

7.14.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις, αν δεν 
είναι αναπόφευκτη η ύπαρξη τους θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, 
μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα. 

7.14.3 Με την προσφορά του ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 



7.14.4 Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την διακήρυξη, ο προσφέρων πρέπει να 
δηλώσει το που δεν συμφωνεί με τη διακήρυξη και σε ποια ακριβώς σημεία της 
προσφοράς του. 

7.14.5 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ουδεμία διευκρίνιση γίνεται αποδεκτή όπως 
επίσης και τροποποίηση ή απόκρουση όρου ή όρων της διακήρυξης. 

7.14.6 Διευκρινήσεις δίνονται από τους συμμετέχοντες προμηθευτές μόνο στην περίπτωση 
που η ΕΟΜ  το ζητήσει εγγράφως. 

7.14.7 Στους διαγωνισμούς της ΕΟΜ δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
7.15 Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
7.15.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί τριάντα (30) ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού εκτός  αν ορίζεται διαφορετικά 
στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση. 

7.15.2 Προσφορά που προβλέπει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7.15.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί αν η ΕΟΜ πριν τη λήξη της ζητήσει 
από τους προμηθευτές να την παρατείνουν αλλά για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από το αρχικά προβλεπόμενο στην διακήρυξη. 

7.15.4 Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ανώτατου ορίου ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 

 
7.16 Προσφερόμενη Τιμή 
 
7.16.1 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της υπηρεσίας δίνεται ανά 

μονάδα έτσι όπως αυτή καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
αναλογούντα ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η 
διακήρυξη. 

7.16.2 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται υποχρεωτικά σε Ευρώ. 
7.16.3 Δεν επιτρέπεται η συσχέτιση της προσφερόμενης τιμής με τυχόν αλλαγή της 

ισοτιμίας του Ευρώ με τα ξένα νομίσματα. Προσφορά με τέτοιο όρο απορρίπτεται. 
7.16.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής γίνεται δεκτή 

μόνο στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
7.16.5 Εφ΄ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη εκτίμησης από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
7.17 Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
 
7.17.1 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές από την 

γραμματεία της ΕΟΜ που τις έχει πρωτοκολλήσει και προβαίνει στην αποσφράγιση 
τους την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται 
και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

7.17.2 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, 
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από όλα τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
καθώς και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού μονογραφηθούν και σφραγισθούν από όλα τα μέλη 
της επιτροπής, τοποθετούνται σε νέο φάκελο. Οι φάκελοι αυτοί θα αποσφραγισθούν 
σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

7.17.3 Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός 
γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη τιμή. 



7.17.4 Η επιτροπή με ευθύνη του γραμματέα της συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρούνται όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορά καθώς και τα δικαιολογητικά τους. Το 
πρακτικό υπογράφεται από τα παρόντα μέλη της επιτροπής καθώς και από τους 
συμμετέχοντες. 

7.17.5 Αποσφράγιση των προσφορών στους ανοικτούς διαγωνισμούς γίνεται δημόσια. 
Στους κλειστούς διαγωνισμούς γίνεται μόνο παρουσία αυτών που κλήθηκαν και 
υπέβαλαν προσφορά. 

7.17.6 Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη ή η πρόσκληση και αφού η επιτροπή ή έχει αποφανθεί για την 
καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών ή έχει αξιολογήσει και βαθμολογήσει τα 
προσφερόμενα από τους προμηθευτές. Στην περίπτωση αυτή στην διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών παρευρίσκονται μόνο όσοι έχουν 
κληθεί. 

7.17.7 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν 
γνώση για τις τιμές και τα λοιπά στοιχεία όλων των προσφορών που κρίθηκαν 
αποδεκτές. 

 
7.18 Κριτήρια κατακύρωσης 
 
7.18.1 Τα κριτήρια για την επιλογή του προμηθευτή και την κατακύρωση της προμήθειας 

μπορεί να είναι είτε η χαμηλότερη μόνον τιμή είτε η συμφερότερη προσφορά. 
7.18.2 Στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών καθορίζεται 

υποχρεωτικά αν η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή ή τη 
συμφερότερη προσφορά. Στην περίπτωση της συμφερότερης προσφοράς, 
καθορίζονται κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας , όπου αυτό είναι δυνατό, τα 
στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της. 

7.18.3 Για την αξιολόγηση μιας προσφοράς ως συμφερότερης, λαμβάνονται υπόψη κυρίως 
τα παρακάτω κριτήρια: 

 α. Η τιμή 
 β. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων 
 γ. Η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
 δ. Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης 
 ε. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας 
 στ. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 
 ζ. Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια από μέρους του 

προμηθευτή 
 η. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 
 θ. Η σχέση κόστους ανταποδοτικότητας ή άλλα στοιχεία, ανάλογα με τη φύση των 

υπό προμήθεια προϊόντων ή και των ιδιαιτέρων αναγκών της ΕΟΜ 
 ι. Η τυχόν προηγούμενη χρησιμοποίηση του προϊόντος σε διοργανώσεις μεγάλης 

διεθνούς εμβέλειας, προκειμένου για αγωνιστικό υλικό 
 ια. Οι όροι πληρωμής 
7.18.4 Εάν σε ορισμένο διαγωνισμό οι προσφορές είναι προφανώς υπερβολικά χαμηλές για 

τα προς προμήθεια προϊόντα, η επιτροπή διενέργειας εξετάζει τις λεπτομέρειες των 
προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό 
ζητά από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις 
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής, ή τις τεχνικές 
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά. 

7.18.5 Εάν τα έγγραφα τα σχετικά με προκήρυξη διαγωνισμού προβλέπουν την 
κατακύρωση του διαγωνισμού με την χαμηλότερη μόνο τιμή, η επιτροπή διενέργειας 
πρέπει να αιτιολογήσει στο πρακτικό της στο ΔΣ της ΕΟΜ την απόρριψη των 
προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές. 



 
7.19 Ενστάσεις 
 
7.19.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν και της 

νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται 
ένσταση. 

7.19.2 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως 
εξής: 

 Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 
α. Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών 
β. Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να 
υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την  
ημερομηνία αποστολής σ΄ αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού 
γ. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που διενήργησε τον διαγωνισμό 
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού 

 Β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
α. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της νομιμότητας της 
διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών γίνεται κατά τη διάρκεια του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης έχουν 
μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά 
β. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 
την επιτροπή διενέργειας και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 
γνωμοδότηση του 
γ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται 

 Γ. Κατά της νομιμότητας διενέργειας 
α. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) 
έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο 
βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την επιτροπή που διενεργεί τον 
κανονισμό. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι 
επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά 
β. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα ημερών μπορεί να παραταθεί με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ. 

7.19.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 

7.19.4 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της τελικής σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 
7.19.5 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής 

κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης 
στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την επιτροπή διενέργειας. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το ΔΣ της ΕΟΜ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 



7.20 Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
 
7.20.1 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει: 
 α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό , που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και το 50% στην 
περίπτωση μικρότερης. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προμηθευτή 

 β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας εφ΄ όσον πρόκειται για διαιρετό 
υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη 
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφ΄ όσον το 
υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση 

 γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

 δ. Ματαίωση της προμήθειας 
 
7.21 Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού 
 
7.21.1 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 α. Το είδος 
 β. Την ποσότητα 
 γ. Την τιμή 
 δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων 
 ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 
7.21.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
7.21.3 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής, ο δε χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
από την υπογραφή της σύμβασης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής 
πίστωσης. 

7.21.4 Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση μέσα στις προθεσμίες του εδαφίου 7.21.3, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

 
7.22 Συμβάσεις 
 
7.22.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την ΕΟΜ η σχετική σύμβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
7.22.2 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
 β. Τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών 
 γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποιότητα 
 δ. Την τιμή 
 ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
 στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
 ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
 η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 



 θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
 ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 
 ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφ΄ όσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή 
7.22.3 Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη 

διάταξη του άρθρου 15δ παρ 3 του Κώδικα περί Τελών χαρτοσήμου. 
7.22.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων και παραδρομών. 

7.22.5 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.22.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή αν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση 

διαιρετού υλικού υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως ασήμαντο 

 β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε 
 γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
 δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
7.23 Εγγυήσεις 
 
7.23.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

7.23.2 Με τη εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι 
υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

7.23.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 
 Α. Τα εξής στοιχεία: 

 α. Την ημερομηνία έκδοσης 
  β. Τον εκδότη 

 γ. Την Ομοσπονδία προς την οποία απευθύνεται 
  δ. Τον αριθμό της εγγύησης 

 ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση 

 Β. Τους εξής όρους: 
α. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως 
β. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΕΟΜ που διενεργεί 
τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
γ. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
δ. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ΕΟΜ, που θα υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 

7.23.4 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 



Α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην 
διακήρυξη ή την πρόσκληση 
Β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η 
προσφορά μερικών απ΄ αυτά, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση 
που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των 
προσφερόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί 
στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικού που προβλέπεται από τη διακήρυξη, 
η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση 
Γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά 
την ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφ΄ όσον η εγγύηση υπολείπεται 
μέχρι ποσοστό 5% 
Δ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του 
εδαφίου 7.23.3 του παρόντος και τα ακόλουθα: 

α. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς 
προμήθεια υλικά  
β. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης ( η εγγύηση πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) 

Ε. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την 
προσφορά είναι: 

α. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει 
ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται 
β. Ο αριθμός της διακήρυξης 
γ. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
δ. Η ημερομηνία έκδοσής της 
ε. Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

ΣΤ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης εκτός των αναγκαίων στοιχείων μπορούν 
να καλύπτονται εκ των υστέρων 

7.23.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
τον ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση 
Β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 
Γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του 
εδαφίου 7.23.3 του παρόντος και τα ακόλουθα: 
 α. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης 

β. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η 
ΕΟΜ υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες ή 
μεγαλύτερος εφ΄ όσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη 

7.23.6 Εγγύηση προκαταβολής 
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφ΄ όσον προβλέπεται απ΄ αυτήν, 
χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη 
από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 
του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της 
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ΄ αυτήν μέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από την επιτροπή 



διενέργειας του διαγωνισμού, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της 
συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης 
β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα 7.23.3 και 7.23.5 (Γ) του παρόντος κανονισμού. 

7.23.7 Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 
εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 

7.23.8 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση 
που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και απόφαση του 
ΔΣ της ΕΟΜ. Αν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

7.23.9 Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 
7.23.10 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
7.23.11 Εφ΄ όσον από την διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή 

διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από 
την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και 
κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη. 

 
7.24 Παραδόσεις – ρήτρες 
 
7.24.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 
 α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση 
 β. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΕΟΜ να παρατείνεται 

μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργεια ς, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Μετά 
την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την 
επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα 
παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν έχει υποβληθεί αίτημα παράτασής του ή 
έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό 

 γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα την ΕΟΜ, την αποθήκη αποδοχής των υλικών και την επιτροπή 
παραλαβής για το πότε θα εκτελέσει την προμήθεια 

 δ. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον χώρο υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΟΜ αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνα 
παραλαβής, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε 

 ε. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΕΟΜ  να μετατίθεται. 
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 



συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

7.24.2 Παραλαβή υλικού 
 α. Η παραλαβή του υλικού γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που μπορεί να 

αποτελείται από τα ίδια ή διαφορετικά πρόσωπα απ΄ αυτά που αποτελούν την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

 β. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ΄ όσον το 
επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 

 γ. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η επιτροπή παραλαβής συντάσσει 
πρωτόκολλο παραλαβής ή και απόρριψης 

 δ. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εφ΄ όσον κριθεί από την επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση 
του ΔΣ της ΕΟΜ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από 
την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα 
από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
παραλαβή του υλικού και να συντάξει νέο σχετικό  πρωτόκολλο παραλαβής 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 

 ε. Το πρωτόκολλο που συνάσσεται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον προμηθευτή 

7.24.3 Ρήτρες 
 Α. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το εδάφιο 7.24.1 του παρόντος κανονισμού, 
επιβάλλεται εκτός των προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων, πρόστιμο που 
υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από το εδάφιο 7.24.1 του 
παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το 
½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το εδάφιο 7.24.1 του παρόντος χρόνου 
παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα 
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από 
το εδάφιο 7.24.1 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα 
δ. Αν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των παραπάνω 
περιπτώσεων α,β και γ προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη 
ημέρα 

Β. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Γ. Εφ΄ όσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ΄ αυτόν η 
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του, σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο ίσο με 
ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης 
μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Αν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο 
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ 
ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 



Δ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης, με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται 
αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης 
Ε. Εφ΄ όσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο 
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή 
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας 
ΣΤ. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με 
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφ΄ όσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό 
Ζ. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης 

 
7.25 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 
7.25.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από 

τους παρακάτω τρόπους: 
 α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 

των υλικών 
 β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής 

αξίας χωρίς τον ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών 

 γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος 
αυτής 

 δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη 
7.25.2 Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι 

σχετικές λεπτομέρειες. 
7.25.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφ΄ 

όσον προβλέπονται από την σύμβαση. 
7.25.4 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
 α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
 β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΟΜ 
 γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή 
 δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε» 
 ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την ΕΟΜ, η οποία 

διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
7.26 Λοιπές και τελικές διατάξεις 
 
7.26.1 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις 

που η ΕΟΜ κρίνει ότι πρέπει να προκηρύσσει πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για 
εκμίσθωση διαφημιστικών χώρων, για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων κ.α 

7.26.2 Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, διαπιστωθούν 
άσεις ή κενά, αρμόδιο για να αποφασίσει τελικά είναι το ΔΣ της ΕΟΜ. ασάφειες, αντιφ   

 
 
 
 
99. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



 
99.1 Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την ψήφιση του από την Γενική 

Συνέλευση και καταργεί κάθε προηγούμενο. Τυχόν ασάφειες ή κενά θα 
συμπληρώνονται στην πράξη με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΜ και θα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, με την υποχρέωση του ΔΣ να φέρει τα θέματα 
αυτά στην πρώτη Γενική Συνέλευση για έγκριση και ψήφιση. 

99.2 Κανένα μέλος της ΕΟΜ ή αθλητής δεν μπορεί να ισχυρισθεί άγνοια του εσωτερικού 
κανονισμού και είναι υποχρέωση όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα του 
μπόουλινγκ να τον διαφυλάττουν και να τον τηρούν .  
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