
Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και 
διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την 

εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών 
και ενώσεων. 

 
1.     Οποιαδήποτε ψηφοφορία γίνεται μέσω ΖΕΥΣ (άρθρο 2 παρ. 1) 

2.     20 πλήρεις ημέρες πριν τη ΓΣ ορίζεται από ΔΣΑ ο Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής και 
αναπληρωτής του (Παρ΄ Εφέταις ή Παρ’ Αρείω), 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη (άρθρο 2 
παρ. 2) 

3.     Υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 2 παρ. 3) 

4.     ΆΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 4 

Οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. συντάσσεται ο πίνακας των 
εκλογέων και εντός της ίδιας προθεσμίας αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο μορφής 
Excel, στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής της αθλητικής ομοσπονδίας . Οι πίνακες των 
εκλογέων περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου («email») και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα που, 
κατά Τεύχος B’ 719/24.02.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7555  θα είναι αντιπρόσωπος 
σωματείου - μέλους αθλητικής ομοσπονδίας, ο οποίος έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999. Ο Α.Φ.Μ. αποτελεί ταυτόχρονα και τον 
«μοναδικό αριθμό» του κάθε εκλογέα. Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής 
ομοσπονδίας, ο πίνακας των εκλογέων πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον, σε ιδιαίτερες στήλες, 
το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον 
αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αναπληρωτών αντιπροσώπων, την πλήρη 
επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και 
αναπληρωτής) έχουν οριστεί και τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο 
του αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, απλό 
μέλος). Ταυτόχρονα με τον πίνακα των εκλογέων, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας και με τον 
ίδιο ως άνω τρόπο αποστέλλεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, σε ηλεκτρονικό αρχείο 
μορφής PDF, η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. 

Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας, εντός της προθεσμίας της παρ. 4 
αποστέλλονται και παραδίδονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, είτε ηλεκτρονικά, σε 
αρχεία μορφής PDF, είτε σε φυσική - έγχαρτη μορφή, τα εξής έγγραφα: α) ο εκλογικός κατάλογος, 
συνοδευόμενος από την απόφαση της Γ.Γ.Α. περί επικυρώσεώς του και β) αντίγραφα των 
αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) των αθλητικών σωματείων - μελών τους, 
δυνάμει των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
2725/1999, έχουν οριστεί οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους. 

5.     ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2 

Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., αποστέλλει στον 
πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ηλεκτρονική μορφή 
(αρχείο Excel), τον πίνακα με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου.  Αν 
πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, ο ανωτέρω πίνακας των 
υποψηφίων, με ποινή το απαράδεκτο της υποβολής του προς την εφορευτική επιτροπή 
συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις των οικείων αθλητικών σωματείων περί απόκτησης εκ μέρους 
του κάθε υποψηφίου - μέλους τους, του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται, κατ’ εφαρμογή 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999. 



6.     ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.4 

Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. αποστέλλονται 
 ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων για τα λοιπά καταστατικά όργανα, καθώς 
και για τις θέσεις του προεδρείου της Γ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της αθλητικής 
ομοσπονδίας 

7.     ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 1 

Η εφορευτική επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο 
σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο 
αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) 
και κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις 
ημέρες προ της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κωδικοί 
πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παραδίδονται μόνο στον Διαχειριστή 

8.     ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 3 

Η οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την 
έναρξή της. Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται να 
γίνουν αλλαγές στους υποψηφίους και στα προς ψήφιση θέματα.  

9.     ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 4 

Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια των ψηφοφοριών, η εφορευτική 
επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε όλους τους 
εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα 
ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, 
μετά την οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας και το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη 
των ψηφοφοριών, ένα δεύτερο ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο 
περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας 
ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία 

Η αυθεντικοποίηση του κάθε εκλογέα γίνεται, επιπροσθέτως της ακριβούς 
εξατομικευμένης διαδικτυακής διεύθυνσης που έχει λάβει, με τη χρήση των κωδικών - 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (taxisnet). Μετά την 
αυθεντικοποίησή του ο εκλογέας, δύναται να εισέλθει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ» και να ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα για την καταχώριση της ψήφου του και 
αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω 
εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η 
απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην 
ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς 
την εφορευτική επιτροπή. 

10.  ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 5 

Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας και προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του 
εκλογέα - αντιπροσώπου, θα πρέπει η εφορευτική επιτροπή να ενημερωθεί εγκαίρως και σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο πριν την έναρξη της χρονικά προγραμματισμένης ψηφοφορίας. Σε μία 
τέτοια περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή διαγράφει αμελλητί από τους σχετικούς πίνακες τον 
κωλυόμενο εκλογέα - αντιπρόσωπο και στη θέση του καταχωρίζει τα στοιχεία του αναπληρωτή 



του, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 3. Αμέσως μετά την 
καταχώριση του αναπληρωτή εκλογέα η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει σε αυτόν, μέσω του 
συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα δύο (2) εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 4. 

 11.   ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 6 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη εγγραφής εκλογέα σε πίνακα εκλογέων της παρ. 4 του 
άρθρου 3 ή η εγγραφή στον πίνακα αυτόν προσώπου χωρίς δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική 
επιτροπή δύναται να αναμορφώσει αναλόγως τον εκλογικό πίνακα πριν από το πέρας της 
ψηφοφορίας. Αν πριν από το πέρας της ψηφοφορίας διαπιστωθεί ότι ψήφισε πρόσωπο χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή αφαιρεί τη σχετική ψήφο από την ψηφιακή κάλπη, 
χωρίς να θίγεται το απόρρητο του περιεχομένου της. 7. Η εφορευτική επιτροπή δύναται, πριν το 
πέρας της εκλογικής διαδικασίας, να δώσει παράταση στην ψηφοφορία πέρα από το 
προκαθορισμένο χρονικό όριο διάρκειάς της, κάνοντας στο πρακτικό ψηφοφορίας μνεία τόσο για 
τη χρονική διάρκεια της παράτασης, όσο και για τους λόγους που την επέβαλαν. 

12.  ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 7 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην εφορευτική επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες 
πριν από τη Γ.Σ., εκδηλώνοντας εγγράφως τη βούλησή του, να παραστεί διά εκπροσώπου, 
αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως, στον χώρο που θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η 
καταμέτρηση των ψήφων. Η εφορευτική επιτροπή αποφαίνεται για τον αριθμό των προσώπων 
που επιτρέπεται να παραστούν, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19, 
το τρέχον επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ 
αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των 
αιτημάτων και τις λοιπές περιστάσεις και, ακολούθως, τα ενημερώνει για τον χώρο και τον χρόνο, 
στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρόσωπα 
αυτά μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των 
ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι παριστάμενοι, όπως και οι ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις επί της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων 
και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. 

13.  

Άρθρο 8 

Μεταβατική διάταξη Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) αρχαιρεσίες 
που έχουν προκηρυχθεί νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, εφόσον πρόκειται να 
διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του εν λόγω νόμου 
και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, δύναται να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου 
καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής 
καταστατικής ρύθμισης. Η απόφαση περί αναβολής της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών λαμβάνεται από το 
αρμόδιο καταστατικό όργανο και η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. θα πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να είναι προγενέστερη της 31.3.2021 και πρόσφορη για την τήρηση των οριζόμενων 
στο νόμο 7558 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 719/24.02.2021 προθεσμιών, η δε σχετική 
πρόσκληση προς τα μέλη ή προς τα σωματεία - μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 
σε αυτή τη Γ.Σ. κοινοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο καταστατικό . 


