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Ο παρών κανονισμός συντάσσεται με σκοπό τον καθορισμό λειτουργίας της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) 

Άρθρο 1: Σκοπός 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.)  έχει σαν στόχο την διενέργεια όλων απαραίτητων 
ελέγχων για την οικονομική και διαχειριστική της ΕΟΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του καταστατικού της ΕΟΑΑ. 

Άρθρο 2: Συγκρότηση – Μέλη - Θητεία 

Η Εξ.Ε. συγκροτείται μετά την εκλογή των μελών της από την Γενική Συνέλευση και 
η θητεία της όμοια με την θητεία του Δ.Σ. 
Η Εξ.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη, τον πρόεδρο, τον γραμματέα και ένα μέλος.  

Άρθρο 3: Συνεδριάσεις - Απαρτία. 

Η Εξ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον πέντε φορές κάθε χρόνο. Μια φορά μετά την 
ολοκλήρωση κάθε τριμήνου του φορολογικού έτους και μια φορά για την σύνταξη 
του εγγράφου αναφορικά με τον ετήσιο έλεγχο.  
Οι χρονικές περίοδοι των βασικών συνεδριάσεων είναι:   
1η Συνεδρίαση – Εντός του μηνός Απριλίου 
2η Συνεδρίαση - Εντός του μηνός Ιουλίου 
3η Συνεδρίαση – Εντός του μηνός Οκτωβρίου 
4η Συνεδρίαση – Εντός του μηνός Ιανουαρίου 
5η Συνεδρίαση – Εντός του μηνός Φεβρουαρίου 
Στις πρώτες τέσσερις συνεδριάσεις, η Εξ.Ε. διενεργεί έλεγχο της οικονομικής 
διαχείρισης της ΕΟΑΑ για το τρίμηνο του έτους που έχει ολοκληρωθεί. 
Στην τελευταία συνεδρίαση της η Εξ.Ε. διενεργεί έλεγχο στο σύνολο του φορολογικού 
έτους και συντάσσει την έκθεση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου. 
Η Εξ.Ε. συνεδριάζει με απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) από τα 
τρία (3) μέλη της. 
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Άρθρο 4: Πρόσβαση 
 
Η πρόσβαση των μελών της Εξ.Ε. σε όποιες πληροφορίες απαιτούνται για την 
εκπλήρωση του ελέγχου της, είναι απεριόριστη. 
Το Δ.Σ. και το προσωπικό της ΕΟΑΑ, οφείλει να θέσει στην διάθεση της Εξ.Ε. όλα τα 
βιβλία, έγγραφα, στοιχεία, πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΟΑΑ.  
 
Άρθρο 5: Παροχή πληροφοριών 
 
Τα μέλη της Εξ.Ε. έχουν δικαίωμα να συνεργαστούν με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει 
στην διάθεση του πληροφορίες σχετικά με το έργο της, όπως για παράδειγμα 
λογιστές και εταιρείες ορκωτών λογιστών. 
Με σκοπό την παραγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την οικονομική 
διαχείριση της ΕΟΑΑ, η Εξ.Ε. μπορεί να ανατρέξει σε στοιχεία των τριών (3) 
προηγούμενων ετών. 
 
Άρθρο 6: Τροποποίηση Κανονισμού Εξ.Ε. 
 
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΑ, 
μετά από εισήγηση του Προέδρου της Εξ.Ε. 
 
Άρθρο 7: Έγκριση Κανονισμού Εξ.Ε. 
 
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Προσωρινή Διοίκηση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, στην συνεδρίαση του την 
10/05/2021 και τίθεται σε άμεση ισχύ. Ο κανονισμός θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ΕΟΑΑ. 
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