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Προς τα Σωματεία EOT  
          και Αντιπροσώπους Σωματείων με δικαίωμα ψήφου και λόγου 
  
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής, κα Θ. Αλεξίου 
                         Email: alexioudora@outlook.com  

 

Θέμα:  Οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών με ψηφιακά μέσα, στη ΓΣ 27/3/2021 
\ 

 
Σε συνέχεια των εγγράφων μας σχετικά  με την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες, που θα διεξαχθούν το 
Σάββατο 27/03/2021 με ώρα έναρξης 12:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ 72664/2021, σας αποστέλλουμε οδηγίες 
για τον τρόπο διεξαγωγής τους με ψηφιακά μέσα και αφορούν κυρίως τους Αντιπροσώπους των 
Σωματείων με δικαίωμα ψήφου. 
 

1. Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom. Θα αποσταλεί μήνυμα και 
σύνδεσμος για την σύνδεση στην πλατφόρμα στο τακτικό μέλος κάθε σωματείου, στο mail που έχει 
δηλώσει. Σε περίπτωση που το σωματείο θα συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση με το αναπληρωματικό του 
μέλος, θα πρέπει να το σωματείο να στείλει σχετικό mail το αργότερο μία ώρα πριν την προγραμματισμένη 
έναρξη της (μέχρι τις 11:00). Στην Γενική Συνέλευση μετέχουν με Αντιπροσώπους όλα τα σωματεία με 
δικαίωμα  ψήφου, καθώς και σωματεία που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους δια Αντιπροσώπου έχοντας 
μόνο  δικαίωμα λόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση και στις 2 περιπτώσεις είναι τα σωματεία να είναι 
ταμειακώς εντάξει (θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2021 με 
κατάθεση στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας και αποστολή του αποδεικτικού στο info@archery.org.gr). 
 

2. Δυνάμει της ΚΥΑ με αριθμό 72664/23-2-2021 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου με αριθμό ΥΠΠΟΑ 91181/5-
3-21, η εκλογική διαδικασία θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ, 
με ευθύνη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ορίστηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και 
της οποίας προεδρεύει η κα Θεοδώρα Αλεξίου, ενώ οι υπηρεσίες της ΕΟΤ λειτουργούν επικουρικά και κάτω 
από τις εντολές της Εφορευτικής. Για τη διευκόλυνση των Αντιπροσώπων, η Γραμματεία της ΕΟΤ . θα είναι 
στη διάθεσή τους από τις 09.00 της ίδιας ημέρας, στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας. 

 

Για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, η Εφορευτική Επιτροπή θα αποστείλει μέσω του συστήματος «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς (Αντιπρόσωποι με δικαίωμα ψήφου), καταρχάς ένα 
ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα , ενημερώνοντας τους για την διαδικασία διεξαγωγής των 
ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, μετά την οριστικοποίηση της κάθε κάλπης στο ΣΕΥΣ 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 κάθε εκλογέας 
ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, 
πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που 
δεν έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά – εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά 
είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Οι 
εκλογείς θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό και το password με τον οποίο συνδέονται στο δικό τους 
TaxisNet, γιατί θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα ΖΕΥΣ μόλις πατήσουν τον σύνδεσμο της ψηφοφορίας 
για την ταυτοποίηση τους. 
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3. Σε περίπτωση κωλύματος του Τακτικού Αντιπροσώπου, αυτό δηλώνεται στην Πρόεδρο της Εφορευτικής 

Επιτροπής πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, ώστε να αντικατασταθεί από τον Αναπληρωματικό και 

λαμβάνει αυτός τα σχετικά emails από το σύστημα ΖΕΥΣ για να ψηφίσει. Σημειώνεται ότι ο  
 

Αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που αναλάβει τα καθήκοντά του Τακτικού Αντιπροσώπου, 

δεν είναι δυνατόν εκ νέου να αντικατασταθεί. 

 

4. Οι ψηφοφορίες ανοίγουν και κλείνουν ακριβώς την αναγραφόμενη ώρα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

αλλαγής του χρονοδιαγράμματος, που πρέπει υποχρεωτικά να τεθεί στην πλατφόρμα εκ των προτέρων. Για 

το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε το πρόγραμμα της Γ.Σ. θα σας αποσταλεί σύντομα και μετά από έγκριση 

της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών μπορείτε να αναζητήσετε στην 
πιο πάνω ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΚ οικ. 13805 (ΦΕΚ-719,B,24-02-2021). 
 
Συνημμένα θα βρείτε το «Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία», με οδηγίες για τις ψηφοφορίες καθώς 
και για την σύνδεσή σας στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ. 
 

 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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