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Αριθμ. οικ. 72664 
   Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με 

ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψη-

φοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλο-

γή των μελών των καταστατικών οργάνων των 

αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 και 24 του ν. 2725/

1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως έχουν αντικατασταθεί 
και ισχύουν με τα άρθρα 2, 5 και 27 του ν. 4726/2020 
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών 
των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλη-
τών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής 
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), 
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 181).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 «Μι-
σθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 26).

4. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.

9. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη» (Β’ 2902).

10. Την υπό στοιχεία YΠΠΟΑ/71941/23-2-2021 βεβαί-
ωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγω-
γής με ψηφιακά μέσα των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) 
των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, 
καθώς και τον τρόπο διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφο-
φοριών για τη λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ. αυτές και για 
την εκλογή από αυτές των μελών των καταστατικών ορ-
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γάνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 
και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και 45 του ν. 4778/2021 
(Α’ 26).

Άρθρο 2
Περιγραφή Συστήματος - Εφορευτικές Επιτροπές

1. Οι Γ.Σ. διεξάγονται με τη χρήση οποιασδήποτε 
σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει 
την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισ-
σότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: 
Zoom, Skype, Webex). Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. που 
μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμ-
βάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 
καταστατικών οργάνων, οι ψηφοφορίες για τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης επί των επιμέρους θεμάτων 
της ημερήσιας διατάξεως, καθώς και η εκλογική διαδι-
κασία για την ανάδειξη μελών (τακτικών και αναπλη-
ρωματικών) των καταστατικών οργάνων, υλοποιούνται 
με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της εφορευτικής 
επιτροπής της παρ. 2, μέσω του ειδικού πληροφοριακού 
συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 
της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με 
την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 
και Έρευνας Α.Ε.». Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται 
σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για 
τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία 
διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλο-
γικής διαδικασίας.

2. Με απόφαση του δικηγορικού συλλόγου στην πε-
ριφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του αθλητικού 
σωματείου, της αθλητικής ένωσης ή της αθλητικής ομο-
σπονδίας, συγκροτείται τριμελής εφορευτική επιτροπή 
αποτελούμενη από δικηγόρους μέλη του οικείου συλ-
λόγου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο είκοσι 
(20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα 
διεξαγωγής της Γ.Σ. κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 
αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ένωσης ή της 
αθλητικής ομοσπονδίας, αντιστοίχως, που υποβάλλεται 
στον οικείο δικηγορικό σύλλογο το αργότερο είκοσι 
πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ίδια ως άνω 
ημέρα. Με την απόφαση συγκρότησης της εφορευτικής 
επιτροπής ορίζεται ο πρόεδρός της και ο αναπληρωτής 
του, οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι διορισμένοι 
στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο, καθώς και δύο (2) ακόμη 
αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της εφορευτικής 
επιτροπής είναι και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας 
στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Ο πρόεδρος 
κάθε εφορευτικής επιτροπής ορίζει, με απόφασή του, 
τον γραμματέα της που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) 
ορισθέντων τακτικών μελών και τον αναπληρωτή γραμ-
ματέα, που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) ορισθέντων 
αναπληρωματικών μελών. Κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ του ορισμού τους σύμφωνα με 
την παρούσα και της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ. τα 
μέλη της εφορευτικής επιτροπής (τακτικά και αναπλη-
ρωματικά) εκπαιδεύονται στη χρήση του συστήματος 
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

3. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α) το αθλητικό 
σωματείο, η αθλητική ένωση ή η αθλητική ομοσπονδία, 
αντιστοίχως, επιτελεί ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας 
κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 7 και του άρ-
θρου 26 Γ.Κ.Π.Δ. Κάθε εφορευτική επιτροπή της παρ. 2 
είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε 
μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα 
με την ισχύουσα πολιτική του οικείου αθλητικού σω-
ματείου ή της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας για 
την προστασία τέτοιων δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 
4624/2019 (Α’ 134) και το κατωτέρω άρθρο 5 της πα-
ρούσας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των υπο-
κειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικών 
ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε., μέσω του συστήματος 
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούντος την 
επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 
Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του 
εκάστοτε αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης 
ή αθλητικής ομοσπονδίας. Για τον ακριβή καθορισμό 
των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών των 
υπεύθυνων επεξεργασίας και του εκτελούντος την επε-
ξεργασία συνάπτεται μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εκάστης 
διεξάγουσας αρχής (σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδί-
ας) Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
28 Γ.Κ.Π.Δ.

Άρθρο 3
Εκλογικοί Κατάλογοι και Πίνακες Εκλογέων

1. Το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η αθλη-
τική ομοσπονδία καταρτίζει τον εκλογικό κατάλογο.

2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2725/
1999, εφόσον πρόκειται για αθλητικό σωματείο, ο κατά-
λογος αυτός καταρτίζεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γ.Σ. και περιλαμβάνει τα μέλη του 
σωματείου τα οποία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 2 του ν. 2725/1999, έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
και ψήφου στη Γ.Σ.

3. Αν πρόκειται για αθλητική ένωση ή αθλητική ομο-
σπονδία, ο κατάλογος της παρ. 1 ταυτίζεται με αυτόν 
που έχει υποβληθεί προς επικύρωση στη Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει επικυρωθεί από τη 
Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 
2725/1999.

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 του αθλητικού σωματείου, 
της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αντιστοίχως. 
Οι πίνακες των εκλογέων περιλαμβάνουν το ονοματε-
πώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου («email») και τον αριθμό φορολογι-
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα που, κατά 
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περίπτωση, θα είναι είτε μέλος σωματείου είτε αντι-
πρόσωπος σωματείου - μέλους αθλητικής ενώσεως 
ή 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. Εφό-
σον πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένω-
σης ή ομοσπονδίας, ο πίνακας των εκλογέων πρέπει 
να περιλαμβάνει επιπλέον, σε ιδιαίτερες στήλες, το 
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού 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 (τα-
κτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί και τη θέση 
που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο 
του αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. 
πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, απλό μέλος). Ταυτό-
χρονα με τον πίνακα των εκλογέων, εντός της αυτής 
ως άνω προθεσμίας και με τον ίδιο ως άνω τρόπο 
αποστέλλεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτρο-
πής, σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής PDF, η ημερήσια 
διάταξη της Γ.Σ.

5. Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητι-
κής ένωσης ή ομοσπονδίας, εντός της προθεσμίας της 
παρ. 4 αποστέλλονται και παραδίδονται στον πρόεδρο 
της εφορευτικής επιτροπής, είτε ηλεκτρονικά, σε αρ-
χεία μορφής PDF, είτε σε φυσική - έγχαρτη μορφή, τα 
εξής έγγραφα: α) ο εκλογικός κατάλογος, συνοδευό-
μενος 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.

Άρθρο 4
Πίνακες Υποψηφίων - Ψηφοδέλτια

1. Προκειμένου για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης 
ή ομοσπονδίας, οι διαδικασίες υποβολής και ανακήρυξης 
υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2725/
1999 και στο οικείο καταστατικό, το οποίο εφαρμόζεται 
συμπληρωματικά. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30  
του ν. 4726/2020 (Α’ 181), οι διατάξεις του καταστατικού 
υποχωρούν όταν συγκρούονται με αυτές των άρθρων 5, 
14, 22 και 24 του ν. 2725/1999.

2. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων από το 
αρμόδιο σύμφωνα με το οικείο καταστατικό όργανο, 
το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η ομοσπον-
δία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 
ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., αποστέλλει στον 
πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
Excel), τον πίνακα με το ονοματεπώνυμο και το πατρώ-
νυμο κάθε υποψηφίου. Ο πρόεδρος, ως Διαχειριστής, 

επικουρούμενος από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επι-
τροπής καταχωρίζει τα στοιχεία αυτά στο σύστημα «Ψη-
φιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». 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

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 5 του άρθρου 5  
του ν. 2725/1999, η καταχώριση των υποψηφίων μελών 
του διοικητικού συμβουλίου στο σύστημα «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ» γίνεται σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό ψηφο-
δέλτιο ως εξής: α. στο πρώτο τμήμα καταχωρίζονται, με 
αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυ-
μα των υποψηφίων προέδρων και β. στο δεύτερο τμήμα 
καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώ-
νυμα και τα παρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων Οι 
υπεύθυνοι του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 
συνδράμουν τον διαχειριστή, με οποιοδήποτε πρόσφο-
ρο τρόπο, στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των 
υποψηφίων.

4. Σε ιδιαίτερους πίνακες που αποστέλλονται στον 
πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής με τον τρόπο, 
τη μορφή και εντός της προθεσμίας που ορίζονται 
στην παρ. 2, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και τα 
πατρώνυμα των υποψηφίων για τα λοιπά καταστατι-
κά όργανα, καθώς και για τις θέσεις του προεδρείου 
της Γ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του 
αθλητικού σωματείου, της αθλητικής ένωσης ή της 
ομοσπονδίας.

Άρθρο 5
Εκλογική διαδικασία

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 αποστέλ-
λεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση 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. Αν προ-
κύψει ανάγκη αναπλήρωσης του Διαχειριστή, αυτός 
παραδίδει τους κωδικούς του στο αναπληρωματικό 
μέλος που καλείται να καλύψει το κενό και προωθεί 
στο αναπληρωματικό μέλος ό,τι μηνύματα περί της δι-
αδικασίας λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ».. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας 
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται 
η προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε 
συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος, και 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής 
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του Συμφωνητικού Επεξεργασίας της παρ. 3 (β) του 
άρθρου 2 της παρούσας.

2. Κάνοντας χρήση των ανωτέρω κωδικών ο Δια-
χειριστής αποκτά πρόσβαση στο σύστημα «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία 
για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι: 
α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την περι-
γραφή των επιμέρους ψηφοφοριών, β) τα ονοματε-
πώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(«email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών 
της εφορευτικής επιτροπής, γ) τα ονοματεπώνυμα και 
τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε τμήματος του 
ενιαίου ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 4, δ) το ονοματεπώνυμο, το πα-
τρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(«email»), τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
κάθε εκλογέα αντιπροσώπου που θα αποτελεί και τον 
μοναδικό αριθμό κάθε εκλογέα - αντιπροσώπου στο 
σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Τα ανωτέρω υπό 
το αλφαβητικό γράμμα (δ) στοιχεία των εκλογέων - 
αντιπροσώπων καταχωρίζονται στο σύστημα «Ψηφι-
ακή Κάλπη ΖΕΥΣ» κατόπιν μερικής μετατροπής των 
αντίστοιχων στηλών του πίνακα εκλογέων της παρ. 
3 του άρθρου 4, από αρχείο μορφής Excel σε αρχείο 
μορφής CSV.

3. Για κάθε μία από τις ψηφοφορίες επί των επιμέρους 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. δημιουργείται 
ιδιαίτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας. Με τη 
δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφο-
φορίας, κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής δημιουρ-
γεί, επιπλέον, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ», ένα αυστηρώς απόρρητο ατομικό κρυπτογρα-
φικό κλειδί ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πει-
θαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, 
δεδομένου ότι τα κρυπτογραφικά κλειδιά ψηφοφορίας 
είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 
Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης μέλους της εφορευ-
τικής επιτροπής, το μέλος παραδίδει το κρυπτογραφικό 
κλειδί του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται να 
καλύψει το κενό και προωθεί στο αναπληρωματικό μέ-
λος ό,τι μηνύματα περί της διαδικασίας λαμβάνει από το 
σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με την ολοκλήρωση 
των παραπάνω, η εφορευτική επιτροπή προχωρά στην 
οριστικοποίηση της ψηφοφορίας. 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 γί-
νουν αλλαγές στους υποψηφίους και στα προς ψήφιση 
θέματα.

4. Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη 
διενέργεια των ψηφοφοριών, η εφορευτική επιτροπή 
αποστέλλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλ-
πη ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, 
καταρχάς ένα ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό 
μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διε-
ξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, 
μετά την οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας και 

το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη των ψηφο-
φοριών, ένα δεύτερο ειδικό - εξατομικευμένο ηλε-
κτρονικό 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. Κάθε 
εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής δι-
αδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία εφορευτική 
επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από 
τα δύο ως άνω ειδικά - εξατομικευμένα ηλεκτρονικά 
μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι 
εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλ-
μένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η εφο-
ρευτική επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην 
εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων 
δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό 
καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές 
ή προσθήκες στον εκλογικό κατάλογο. Για κάθε επι-
μέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης λειτουργεί χω-
ριστή «ηλεκτρονική κάλπη». 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 Συστημά-
των 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.

5. Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης 
ή ομοσπονδίας και προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του 
εκλογέα - αντιπροσώπου, θα πρέπει η εφορευτική επι-
τροπή να ενημερωθεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο πριν την έναρξη της χρονικά προγραμμα-
τισμένης ψηφοφορίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εφο-
ρευτική επιτροπή διαγράφει αμελλητί από τους σχετι-
κούς 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 ανα-
πληρωτή 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.

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη εγγρα-
φής εκλογέα σε πίνακα εκλογέων της παρ. 4 του άρθρου 
3 ή η εγγραφή στον πίνακα αυτόν προσώπου χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή δύναται να αναμορ-
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φώσει αναλόγως τον εκλογικό πίνακα πριν από το πέρας 
της ψηφοφορίας. Αν πριν από το πέρας της ψηφοφορίας 
διαπιστωθεί ότι ψήφισε πρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψή-
φου, 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 ψηφο-
φορία πέρα από το προκαθορισμένο χρονικό όριο δι-
άρκειάς της, κάνοντας στο πρακτικό ψηφοφορίας μνεία 
τόσο για τη χρονική διάρκεια της παράτασης, όσο και για 
τους λόγους που την επέβαλαν.

Άρθρο 6
Πέρας εκλογικής Διαδικασίας - Πρακτικά - 
Πίνακες Αποτελεσμάτων

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού δια-
στήματος ψηφοφορίας ή τυχόν παράτασης (σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 5) το σύστημα «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες 
ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της λήξης 
της ψηφοφορίας από την εφορευτική επιτροπή στο 
σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μέσω του αρμόδιου 
διαχειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο 
ατομικό κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας προκει-
μένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην εφο-
ρευτική 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, λαμ-
βάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19, το 
τρέχον επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτή-
ρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύ-
νου και μητροπολιτικών περιοχών), τη χρονική προ-
τεραιότητα 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 υπο-
ψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις επί της 
διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και να λαμ-
βάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον 
το ζητήσουν. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 
καταμετρά τις ψήφους και εξάγει τα τελικά αποτελέ-
σματα. Η εφορευτική επιτροπή, έως και τη στιγμή της 
εξαγωγής των αποτελεσμάτων, παρακολουθεί την κα-
νονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη 
της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει τα αποτελέσματα.

Η εφορευτική επιτροπή για την καταμέτρηση των ψή-
φων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτι-
κό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται, 
ανά ψηφοφορία, κατ’ ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγε-
γραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων,
γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων, δ) ο αριθμός των 
ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, ε) τυχόν προβλή-
ματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών στ) 
οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων 
και ζ) οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής. Στο 
πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις 
για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής 
διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφο-
νται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε 
κάθε υποψήφιος, καθώς και η τελική κατάταξη των 
υποψηφίων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη 
κάθε εφορευτικής επιτροπής. Τα αποτελέσματα των 
εκλογών αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικά στην 
οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση. Σε περίπτω-
ση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η διεξαγωγή της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η εκλογική 
διαδικασία, για λόγους ασυνήθεις ή απρόβλεπτους, 
καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής, κατόπιν 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη 
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής.

Άρθρο 7
Ενστάσεις - Κύρωση Αποτελεσμάτων - 
Διορισμός αιρετών μελών

Για ενστάσεις κατά του κύρους των ψηφοφοριών και 
των εκλογών, για τις διαδικασίες κύρωσης των αποτε-
λεσμάτων και για την ανάδειξη των αιρετών μελών των 
καταστατικών οργάνων, ισχύουν τα οριζόμενα στις δι-
ατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/199929 
και των οικείων καταστατικών που εφαρμόζονται συ-
μπληρωματικά, οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), υποχωρούν όταν συ-
γκρούονται με αυτές των ανωτέρω άρθρων του ν. 2725/
1999.

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 πρό-
κειται 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 καταστατι-
κού 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 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7558 Τεύχος B’ 719/24.02.2021

προθεσμιών, η δε σχετική πρόσκληση προς τα μέλη ή 
προς τα σωματεία - μέλη που έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής και ψήφου σε αυτή τη Γ.Σ. κοινοποιείται κατά τα 
προβλεπόμενα στο οικείο καταστατικό.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Επικρατείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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