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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. και 
ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τις χορηγίες για το άθλημα του Μπόουλινγκ. 
Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την λειτουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, 
όπως είναι μια Αθλητική Ομοσπονδία ή ένα Αθλητικό Σωματείο, με σκοπό την ομαλή λειτουργία 
και την παραγωγή αθλητικού έργου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο, στην λειτουργία της 
Ε.Ο.Α.Α. 
Επίσης, η στήριξη των αθλητών – αθλητριών στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν τα 
απαραίτητα για την ανάπτυξη τους εξοπλισμό και πόρους, αποτελούν προτεραιότητα της Ε.Ο.Α.Α. 
και των Σωματείων – Μελών της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

 
Η εξασφάλιση των απαραίτητων για την λειτουργία της Ε.Ο.Α.Α. πόρων μέσω χορηγιών, 
ουσιαστικά μπορεί να επιτευχθεί μέσω των παρακάτω:  
 
1.1. Χορηγίες 
 
Χορηγία είναι η στήριξη ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, με την παροχή σε χρήματα ή είδος, 
με σκοπό την απολαβή προβολής ή διαφήμισης. 
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, η έννοια της χορηγίας μπορεί να ταυτιστεί με αυτή της 
δωρεάς, όπως αυτή αναλύεται στην συνέχεια, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν 
συνομολογείται ή δεν υποκρύπτεται υποχρέωση αντιπαροχής εκ μέρους του δεχόμενου την 
παροχή. Κάθε περίπτωση χορηγίας, αντιμετωπίζεται από την φορολογική αρχή με στάθμευση 
των δεδομένων. 
 
1.2. Δωρεές 
 
Δωρεά είναι η «παροχή στον δωρεοδόχο ενός περιουσιακού αντικειμένου, χωρίς οποιοδήποτε 
πρότασης, αντάλλαγμα ή αντιστάθμισμα». Ουσιαστικά είναι μια χαριστική δικαιοπραξία. Ο 
δωρητής, στηρίζει τον αποδέκτη της δωρεάς με χρήματα ή περιουσιακό στοιχείο ή είδος, χωρίς 
να αναμένεται κάποιο αντάλλαγμα. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο 496 του Α.Κ. για να αναφερόμαστε σε δωρεά, απαιτείται: 
1.2.1. Παροχή αντικειμένου περιουσίας στον δωρεοδόχο 
1.2.2. Συμφωνία του δίδοντος και λαμβάνοντος, ότι η παροχή αυτή γίνεται άνευ ανταλλάγματος. 
Σε περιπτώσεις δωρεάς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, όσα αναλύονται στο άρθρο 34 του 
Ν.Δ. 118/73 “Περί Κώδικος Φορολογίας Κληρονομιών, δωρεών κλπ.” 
 
1.3. Κοινωνική ευθύνη 
 
Κοινωνική ευθύνη αποτελούν οι δράσεις των εταιριών και των εύπορων ιδιωτών, μέσω δωρεών 
και χορηγιών, οι οποίες αποτελούν μια μορφή άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης του 
αθλητισμού και λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ο.Α.Α. 

 
2.1. Η Ε.Ο.Α.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 7.3. του άρθρου 7 του καταστατικού της, μπορεί να 
συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της 
αθλητικής δραστηριότητάς της, χωρίς να έχει το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης της επωνυμίας, 
του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική 
εκμετάλλευση. 
 
2.2. Η Ε.Ο.Α.Α. καταρτίζει και θα επικαιροποιεί όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο φάκελο προβολής 
και προσέλκυση χορηγών, με σκοπό την διευκόλυνση παρουσιάσεων για σύναψη συμβάσεων 
χορηγίας ή διαφήμισης. 
2.3. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. με απόφαση του ορίζει και διαφοροποιεί,  

- τις κατηγορίες τοποθέτησης χορηγιών 
- τις κατηγορίες των χορηγών    
- τις δυνατότητες παροχής προβολής στους χορηγούς 
- τα ποσά ανά κατηγορία 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

 
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. με την απόφαση του στην συνεδρίαση με αριθμό πρακτικού 30, την 14.3.2022, 
όρισε αναλυτικά τα παρακάτω: 
 
Α. Διοργανώσεις στις οποίες μπορούν προβληθούν χορηγοί. 
 
Α.1. Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Α.2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ηλικιών 
Α.3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Senior 
Α.4. Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Ανδρών 
Α.5. Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γυναικών 
Α.6. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rookies 
Α.7. Εθνική Ομάδα Νέων Ηλικιών 
Α.8. Εθνική Ομάδα Ανδρών 
Α.9. Εθνική Ομάδα Γυναικών 
A.10. Εθνική Ομάδα Senior 
Α.11. Επιλογή Εθνικών Ομάδων (trials) 
Α.12. Εθνικές Διοργανώσεις τύπου Open 
Α.13. Διεθνείς διοργανώσεις 

 
Β. Κατηγορίες προβολής σε ψηφιακά μέσα 
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Β.1. Ιστοσελίδα Ε.Ο.Α.Α. 
Β.2. Κεντρική Πλατφόρμα Ε.Ο.Α.Α. 
Β.3. Σύστημα δηλώσεων και αποτελεσμάτων  
Β.4. Φύλλα αγώνων 
Β.5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Β.6. Ιστοσελίδα προβολής διεθνών αγώνων 
Β.7. Ιστοσελίδα δηλώσεων διεθνών αγώνων 
Β.8. Δελτία τύπου 

 
Γ. Δυνατότητες εμφάνισης προβολής χορηγών 
 
Γ.1. Σε αγώνες 
 
Γ.1.1. Τοποθέτηση μηχανισμών pull-up banner 1x2m σε αγώνες 
Γ.1.2. Τοποθέτηση beach flag 
Γ.1.3. Τοποθέτηση banner & link στο σύστημα δηλώσεων 
Γ.1.4. Τοποθέτηση λογοτύπου στα φύλλα αγώνων  
Γ.1.5. Τοποθέτηση banner & link στην ιστοσελίδα 
Γ.1.6. Τοποθέτηση λογοτύπου στα δελτία τύπου 

 
Γ.2. Δυνατότητες προβολής στις εμφανίσεις των Εθνικών Ομάδων 
 
Γ.2.1 Κεντρική – Εμπρός όψη 
Γ.2.2. Κεντρική – Πίσω όψη 
Γ.2.3. Δεύτερη – Πίσω όψη 
Γ.2.4. Δεξί μπράτσο 
Γ.2.5. Αριστερό μπράτσο 

 
Γ.3. Δυνατότητες προβολής σε ψηφιακά μέσα 
 
Γ.3.1. Τοποθέτηση banner & link στην ιστοσελίδα 
Γ.3.2. Τοποθέτηση banner & link στο σύστημα δηλώσεων 
Γ.3.3. Τοποθέτηση banner & link στην κεντρική πλατφόρμα 
Γ.3.4. Τοποθέτηση banner & link στο σύστημα αποτελεσμάτων 
Γ.3.5. Ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 
4.1. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. με την απόφαση του στην συνεδρίαση με αριθμό πρακτικού 30, την 
14.3.2022, όρισε τις κατηγορίες χορηγών, όπως παρακάτω: 
 
4.1. Κεντρικός Χορηγός 
4.2. Χρυσός Χορηγός 
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4.3. Αργυρός Χορηγός 
4.4. Χάλκινος Χορηγός 
4.5. Χορηγός Διεθνούς Διοργάνωσης 
4.6. Συνδιοργανωτής Διεθνούς Διοργάνωσης 
4.7. Υποστηρικτής Διεθνούς Διοργάνωσης 
4.8. Χορηγός Εθνικής Διοργάνωσης 
4.9. Συνδιοργανωτής Εθνικής Διοργάνωσης 
4.10. Υποστηρικτής Εθνικής Διοργάνωσης 
4.11. Υποστηρικτής 
4.12 Χορηγός Επάθλων 

 
4.2. Για όλες τις παραπάνω συνεργασίες, οι Ε.Ο.Α.Α. υποχρεούται να εκδίδει το νόμιμο φορολογικό 
παραστατικό, εκτός από τις περιπτώσεις συνδιοργάνωσης και υποστήριξης διοργάνωσης, για τις 
οποίες μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο φορέα η έκδοση και πληρωμή παραστατικών 
δαπανών της διοργάνωσης, απευθείας από τον φορέα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ 

 
5.1. Οι χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα Σωματεία – Μέλη, διέπονται από τα 
αντίστοιχα άρθρα των καταστατικών τους.  
5.2. Οι αθλητές και οι αθλήτριες, οι οποίοι συμμετέχουν στα ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα, 
του ατομικού αθλήματος του Μπόουλινγκ, αγωνίζονται με εμφανίσεις των Σωματείων τους. 
5.3. Τα Σωματεία μπορούν να τοποθετούν μόνο στις αγωνιστικές εμφανίσεις (μπλούζες ή 
πουκάμισα) με τις οποίες αγωνίζονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τις διοργανώσεις που 
πραγματοποιούνται με την άδεια – έγκριση της Ε.Ο.Α.Α., τα λογότυπα των φυσικών ή νομικών 
προσώπων, με τα οποία έχουν συνάψει συμφωνίες χορηγίας -διαφήμισης. 
5.4. Η τοποθέτηση λογοτύπων χορηγίας - διαφήμισης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα 
παρακάτω δεσμευτικά χαρακτηριστικά:   
5.4.1. Μέγιστος αριθμός λογοτύπων:  Τέσσερα (4) 

       Ως λογότυπα ορίζονται τα εμπορικά σήματα ή και αναγραφή της εταιρικής επωνυμίας ή 
προϊόντος ή τρίτης εταιρείας. 

5.4.2. Σημεία τοποθέτησης: 
       α) εμπρός μέρος 
       β) πίσω μέρος 
       γ) αριστερό μανίκι 
       δ) δεξί μανίκι 

5.4.3. Μέγιστο μέγεθος λογοτύπου: 35 cm x 25 cm 
5.4.4. Επαναλήψεις λογοτύπου 

       Σε περίπτωση επανάληψης τοποθέτησης του ίδιου λογοτύπου σε διαφορετικό σημείο, 
θεωρείται ότι αυτό καταλαμβάνει επιπλέον θέση.  

5.5. Τα Σωματεία οφείλουν να λάβουν την έγκριση της Ε.Ο.Α.Α. για την τοποθέτηση χορηγών στις 
εμφανίσεις τους, αποστέλλοντας έγγραφο στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται: 

α) Ο αριθμός πρωτοκόλλου 
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β) Ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. 
γ) Οι προβλεπόμενες από το καταστατικό του Σωματείου υπογραφές 
δ) Η σφραγίδα του Σωματείου 

Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση που η Ε.Ο.Α.Α. διαθέτει την αντίστοιχη υποδομή στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της, η παραπάνω διαδικασία θα ολοκληρώνεται ψηφιακά. 

5.6. H έγκριση της Ε.Ο.Α.Α. παρέχεται στα Σωματεία χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με την 
προϋπόθεση να πληρούνται όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Να μην αντίκειται στους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. 
β) Να μην αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος 
γ) Να μην αντίκειται στον παρόντα κανονισμό   
δ) Να μην προσβάλουν τα χριστά ήθη και έθιμα 

 
5.7. Η Ε.Ο.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση των συμφωνητικών των Σωματείων, 

ως απόδειξη της ύπαρξης νόμιμης σύμβασης χορηγίας ή διαφήμισης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

 
6.1. Ως ατομικές χορηγίες, νοούνται οι συμβάσεις οι οποίες διέπονται από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

α) Αφορούν χορηγία, διαφήμιση νομικών προσώπων ή προϊόντων ή υπηρεσιών. 
β) Συνάπτονται μεταξύ αθλητή – αθλήτριας και φυσικού ή νομικού προσώπου. 
γ) Περιλαμβάνουν οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα. 

6.2. Οι συμβάσεις κατατίθενται από τον αθλητή – αθλήτρια στο Σωματείο τους και στην συνέχεια 
αποστέλλονται από το Σωματείο στην Ε.Ο.Α.Α. για να εγκριθούν και να κατατεθούν με μέριμνα 
της, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
6.3. Για να εξεταστεί και να εγκριθεί μία σύμβαση, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

α) Να μην αντίκειται στους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. 
β) Να μην αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος 
γ) Να μην αντίκειται στον παρόντα κανονισμό   
δ) Να μην προσβάλουν τα χριστά ήθη και έθιμα 
ε) Να μην μεταφέρουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων σε αυτές. 

6.4. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι 
ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

 
7.1 Η Ε.Ο.Α.Α. διατηρεί στο δικαίωμα να συνάψει κεντρική συμφωνία χορηγίας με νομικό 
πρόσωπο, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και να προτείνει στα Σωματεία την τοποθέτηση 
του λογοτύπου στις εμφανίσεις τους. 
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7.2. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου και η χορηγία 
διέπεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) Η Ε.Ο.Α.Α. οφείλει να αποστείλει την πρόταση συνεργασίας στο Σωματείο εγγράφως. 
β) Το Σωματείο δεν είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί την συνεργασία. 
γ) Η Ε.Ο.Α.Α. οφείλει να παρέχει το ίδιο ποσό ανά εμφάνιση σε κάθε Σωματείο – Μέλος της 
και να διαφοροποιεί το ποσό αποκλειστικά από τον αριθμό των ενεργών αθλητών – 
αθλητριών του Σωματείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό 
της σύστημα. 
δ) Η τοποθέτηση κεντρικής χορηγίας δεν θα προσμετρηθεί στον μέγιστο αριθμό χορηγών 
του Σωματείου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
8.1. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών - 
αθλητριών. Αθλητής – Αθλήτρια που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στην Εθνική Ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του άρθρου 
27, του Ν. 2725/1999, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, των 
πρωταθλημάτων και του κυπέλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ε.Ο.Α.Α. Αθλητής – 
αθλήτρια που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην Εθνική Ομάδα, 
στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών. 
8.2. Οι αθλητές και οι αθλήτριες όλων των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών Ομάδων, οφείλουν 
να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ενδυμασία η οποία τους έχει δοθεί από την Ε.Ο.Α.Α. 
8.3. Η υποχρέωση τους αυτή, αναφέρεται στις παρακάτω δραστηριότητες: 

α) Κατά την διάρκεια των επίσημων αγώνων. 
β) Κατά την διάρκεια των αγώνων προετοιμασίας. 
γ) Κατά την διάρκεια των προπονήσεων. 
δ) Κατά την διάρκεια των αποστολών. 
ε) Κατά την διάρκεια συνεντεύξεων.   
ζ) Κατά την διάρκεια βραβεύσεων. 
η) Κατά την διάρκεια εκδηλώσεων της Ε.Ο.Α.Α.  

8.4. Οι αθλητές και οι αθλήτριες όλων των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών Ομάδων, 
απαγορεύεται να προβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν 
έχει συνάψει την προβλεπόμενη σύμβαση με την Ε.Ο.Α.Α.  
8.5. Οι αθλητές και οι αθλήτριες όλων των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών Ομάδων, 
απαγορεύεται να προβάλουν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ, όπως 
τατουάζ, κορδέλες, περικάρπια, κολιέ και λοιπά. 
8.6. Από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες όλων των Εθνικών και 
Αντιπροσωπευτικών Ομάδων, οι οποίοι έχουν καταθέσει έγγραφο αίτημα και έχουν λάβει 
έγγραφη έγκριση από την Ε.Ο.Α.Α.   
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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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9.1. Οι αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, πέραν των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών ομάδων, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 
με τους αθλητές – αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΧΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 
10.1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σύμβασης χορηγίας ή διαφήμισης, απαγορεύεται η παραχώρηση 
χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων της Ε.Ο.Α.Α. για 
εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3. του άρθρου 
7, του καταστατικού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
11.1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Α.Α.. 
11.2. Ο παρών κανονισμός, αποτελούμενος από έντεκα (11) άρθρα, συντάχθηκε από το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Α.Α. και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Ε.Ο.Α.Α. την 
20/03/2022. 

11.3. Η ισχύς του αρχίζει από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του από τον αρμόδιο για θέματα 
αθλητισμού Υπουργό. 
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