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Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2021 

Αρτ. Πρωτ. 826/Ν.Σ. 

 

 

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Πρός τα 

Σωματεία – Μέλη 

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ. κατά την συνεδρίαση της 26ης 

Φεβρουαρίου 2021 (αριθμός πρακτικού 83), για την διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Ομοσπονδίας το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, με ψηφιακά 

μέσα, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4778/2021  σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 

72664/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719β’, 24.2.2021) 

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ.825/03.03.2021 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας για την ανάδειξη Προέδρου και είκοσι (20) τακτικών και πέντε (5) 

σύμφωνα με την σειρά εκλογής αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και τριών (3) 

τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς 

και Εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) της Ομοσπονδίας στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή 

 

σας κοινοποιούμε την παρούσα Νέα Εγκύκλιο και σας παρακαλούμε για την ορθή 

και πιστή εφαρμογή της, ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη νομιμότητα της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

1. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετέχουν και να ψηφίζουν -δια του εκλογέα-

αντιπροσώπου τους - τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, τα οποία έχουν 

τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι της Ε.Ο.ΠΕ. (ταμειακά εντάξει) 

και συντρέχουν σωρευτικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο 

νόμο 4726/2020, ήτοι: 

α/Έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, 

β/Έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 

ν.4714/2020 και συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο κατάλογο που θα συντάξει  και θα 

αποστείλει προς έγκριση και επικύρωση στη ΓΓΑ η ΕΟΠΕ και η εγγραφή τους θα 
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επικυρωθεί από τη ΓΓΑ σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 14 του ν.2725/99, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 7 και 5, αντίστοιχα, του ν.4726/2020. 

γ/Δύο από τα τρία τελευταία έτη (2018, 2019 και 2020) συμμετείχαν, βάσει ΦΑ, σε 

επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της ΕΟΠΕ, Ενώσεων ή Επιτροπών της με δώδεκα 

(12) τουλάχιστον, αθλητές ανά έτος. 

Η Κατάσταση με τα Σωματεία που έχουν επικυρωθεί από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. ΕΟΠΕ, έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ www.volleyball.gr. 

 

Διευκρινίζεται ότι για την επικείμενη Γενική Συνέλευση τα σωματεία που έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου είναι ταμειακώς εντάξει, δυνάμει σχετικής 

απόφασης κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. την 23η Φεβρουαρίου 2021 

(αριθμός πρακτικού 82). 

2. Κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν μόνον 

εκλογέα - αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. 

του σωματείου του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του σωματείου. Ο εκλογέας 

- αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι σε αυτό. 

3. Κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΠΕ έχει μόνον μία (1) ψήφο στη Γ.Σ. Ο εκλογέας - 

αντιπρόσωπος του σωματείου εκπροσωπεί μόνον το σωματείο αυτό, συμμετέχει και 

ψηφίζει στη Γ.Σ. ο ίδιος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 72664/2021 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 719β’, 24.2.2021). Το δικαίωμα να ψηφίζει το ασκεί ο τακτικός εκλογέας - 

αντιπρόσωπος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο αναπληρωτής του. 

4. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό εκλογέα - αντιπροσώπου του και του 

αναπληρωτή του, γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

gseope@volleyball.gr, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για 

τα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ομοσπονδία για την 

Γενική Συνέλευση.  

5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 και παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 72664/2021 

ΚΥΑ, τα σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφα των αποφάσεων των 

διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.), δυνάμει των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 24 του ν. 2725/1999, έχουν οριστεί οι εκλογείς - αντιπρόσωποι και οι 

αναπληρωτές τους, για τους οποίους απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία: 

• το ονοματεπώνυμο 

• το πατρώνυμο  

http://www.volleyball.gr/
mailto:gseope@volleyball.gr
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• τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα (τακτικού & 

αναπληρωματικού) που αποτελεί ταυτόχρονα και τον «μοναδικό αριθμό» του 

κάθε εκλογέα. 

• τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») 

• την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι εκλογείς - 

αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί 

• τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του 

αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, 

ταμίας, απλό μέλος). 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Για διευκόλυνση επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Πρακτικού ΔΣ Σωματείου 

 

Προς διευκόλυνση όλων μας και προκειμένου να μην γίνουν λάθη κατά την 

καταγραφή που ίσως δημιουργήσουν προβλήματα στην εκπροσώπηση σας, σας 

παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ανωτέρω στοιχεία ΚΑΙ στην Ειδική Φόρμα 

που μπορεί να βρεθεί στον Σύνδεσμο (link): 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xM0T7OunroupEsCByohsM0644OFCVEj737ca4

Agu7ZU/edit 

 

6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 72664/2021 ΚΥΑ 

«…...Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή 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». 

Διευκρινίζεται ότι οι εκπροσωπήσεις που είχαν αποσταλεί σε προηγούμενες 

Γενικές Συνελεύσεις ή μέχρι σήμερα, δεν ισχύουν και θα πρέπει όλα τα 

σωματεία να αποστείλουν εκ νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 

αυτή. 

7. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των εκλογέων - 

αντιπροσώπων διενεργείται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Κατάσταση 

των εκλογέων - αντιπροσώπων, τακτικών και αναπληρωματικών, αναρτάται στα 

γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ., οκτώ (8) πλήρεις ημέρες προ της  Γενικής Συνελεύσεως, 

https://docs.google.com/forms/d/1xM0T7OunroupEsCByohsM0644OFCVEj737ca4Agu7ZU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xM0T7OunroupEsCByohsM0644OFCVEj737ca4Agu7ZU/edit
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 72664/20221 ΚΥΑ, ενώ θα δημοσιευτεί 

και στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ www.volleyball.gr 

 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ε. 

Τα σωματεία-μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν συγχρόνως το 

δικαίωμα υποβολής υποψηφίων για πρόεδρο του ΔΣ Ε.Ο.ΠΕ. ή για μέλη του Δ.Σ. 

Ε.Ο.ΠΕ. και για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Επιπρόσθετα 

έχουν το δικαίωμα υποβολής υποψηφίων για τους εκπροσώπους της Ε.Ο.ΠΕ. στην 

Ε.Ο.Ε. (τακτικό ή αναπληρωματικό) ως ακολούθως: 

 

i. Οι προτάσεις υποβολής υποψηφιοτήτων εκ μέρους των σωματείων μελών 

υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας 

gseope@volleyball.gr δέκα (1Ο) ημέρες τουλάχιστον προ της Γενικής 

Συνελεύσεως στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, και περιλαμβάνουν:  

 

• Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,  

• Πατρώνυμο,  

• Διεύθυνση κατοικίας 

• Email 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 

ii. Επίσης στην πρόταση του σωματείου-μέλους πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο 

προτεινόμενος υποψήφιος είναι μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει 

και να εκλέγεται και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα βάσει 

του ισχύοντος αθλητικού νόμου καθώς και ότι συναινεί στην συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την διαβίβαση τους στην 

εφορευτική επιτροπή, καθώς και όπου αλλού απαιτείται προκειμένου να 

διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες της 27η Μαρτίου 2021. 

 

Για διευκόλυνση σας επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Αίτησης 

Υποψηφιότητας.   

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 4 και στο άρθρο 4 παρ. 3 της υπ’ 

αριθμ. 72664/2021 ΚΥΑ «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 

mailto:gseope@volleyball.gr
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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»  

Για διευκόλυνση σας επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Βεβαίωσης 

Μαζί με την ανωτέρω βεβαίωση του σωματείου του ο κάθε υποψήφιος καταθέτει 

προς την ΕΟΠΕ μέσα στην ίδια προθεσμία και ατομική του υπεύθυνη δήλωση, 

υπόδειγμα της οποίας προς διευκόλυνση σας επισυνάπτεται ανάλογα με την 

κατηγορία για την οποία είναι υποψήφιος. 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-

kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, αυτή θα 

πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.   

 

9.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 72664/2021 ΚΥΑ θα πρέπει πέντε (5) 

πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής Γ.Σ. , να αποσταλούν στον 

πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των 

υποψηφίων για προεδρείο (Πρόεδρος/Γραμματέας) της Γενικής Συνέλευσης. Για το 

λόγο αυτό εφόσον επιθυμείτε να αποστείλετε υποψηφίους σας επισυνάπτουμε 

προς διευκόλυνση σας σχετικό υπόδειγμα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

i.     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, σε έκτακτη για το σκοπό αυτό 

συνεδρίαση, θα καταρτίσει τον Πίνακα των υποψηφίων Προέδρων, Συμβούλων Δ.Σ., 

Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων της Ε.Ο.ΠΕ. για την ΕΟΕ για την 

εκλογή.  Ο πίνακας αυτός θα αναρτηθεί σε περίοπτη θέση στα γραφεία της 

Ομοσπονδίας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ των αρχαιρεσιών, δυνάμει της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ. ενώ θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ 

www.volleyball.gr 

ii. Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας «ΖΟΟΜ», ενώ όλες οι 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «ΖΕΥΣ».  

iii. ΔΕΝ επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι, είτε για τα όργανα της Ομοσπονδίας 

(Δ.Σ. και Ε.Ε.) είτε για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, άτομα τα οποία εμπίπτουν 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

iv. Ειδικά δε ως προς το ΔΣ της ΕΟΠΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε όσων το 

πρόσωπο συντρέχουν τα ειδικά λοιπά κωλύματα της αθλητικής νομοθεσίας, όπως 

αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.7 του ν.4726/2020  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 

ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες 

στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε 

από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. 

Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα 

αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον 

μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού 

(70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του 

Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες 

αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της 

παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Ο εκλογέας - αντιπρόσωπος ενός σωματείου, μπορεί να είναι (και) υποψήφιος στις 

αρχαιρεσίες (για πρόεδρος ή μέλος ΔΣ ή Εξελεγκτικής Επιτροπής και για την Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή). 

Λόγω της πρόβλεψης του νέου νόμου 4726/2020 ότι υποχρεωτικά οι υποψήφιοι από 

κάθε φύλο πρέπει να καταλαμβάνουν το 1/3 των προς εκλογή θέσεων, παρακαλούνται 

τα σωματεία να προτείνουν υποψήφιους και από τα δύο φύλα  προκειμένου να μην 

υπάρξουν τυχόν προβλήματα στην εκλογή. 

Τα σωματεία οφείλουν να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες υποβολής-

γνωστοποίησης των εκλογέων - αντιπροσώπων και υποψηφίων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο και το καταστατικό της Ε.Ο.ΠΕ. 

Κατά τα λοιπά η διαδικασία της ψηφοφορίας και η ανάδειξη των εκλεγομένων είναι 

σαφής και ανεπίδεκτη αμφιβολιών, η δε πιστή εφαρμογή της ανάγεται στην 

αρμοδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 14 

παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει ως καθήκον τη 

νομότυπη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών. 
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  Με τις παραπάνω επεξηγηματικές οδηγίες, τα Σωματεία –Μέλη και οι κ.κ. εκλογείς 

- αντιπρόσωποι, πιστεύουμε ότι διευκολύνονται στο έργο τους κατά τρόπο που 

διασφαλίζει από τώρα την ομαλότητα και τη νομιμότητα της Γενικής Συνελεύσεως της  

27 Μαρτίου 2021. 

 

  Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 

Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας μας στις νέες-και πρωτόγνωρες συνθήκες που παρουσιάζονται, 

στηριζόμαστε αρκετά στην βοήθειά σας. Θα θέλαμε, οι εκλογείς - αντιπρόσωποι των 

Σωματείων σας που θα συμμετάσχουν στην διαδικτυακή Γενική Συνέλευση να είναι 

γνώστες των λειτουργιών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο, θα 

βοηθήσετε πολύ στο έργο μας. 

Κατανοώντας ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποια αναστάτωση στο 

Σωματείο σας, η οποία δεν οφείλεται στην Ομοσπονδία μας, αλλά στην ανάγκη που 

προέκυψε εκ των υστέρων εναρμόνισης με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, οι 

Υπηρεσίες της ΕΟΠΕ θα βρίσκονται στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή 

διευκρίνιση χρειαστείτε, στο email: gseope@volleyball.gr 

      

Για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ 

              

             Ο Πρόεδρος                                             Ο    Γεν. Γραμματέας 

     

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ                              ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


