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ΚΕΥΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ
Άρθρο 1
1.

Εύρος εφαρμογής

Ο παρών κώδικας ισχύει τόσο για τις αρχαιρεσίες εκλογής Προέδρου και
των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όσο και των μελών των οργάνων
που βάσει του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. εκλέγονται από την Γενική
υνέλευση.

2.

Η Ε.Π.Ο. υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως την FIFA για την έναρξη
της διαδικασίας των αρχαιρεσιών για τα εκλεγόμενα εσωτερικά της
όργανα.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Άρθρο 2
1.

Βασικές αρχές

Η Εκλογική Επιτροπή έχει την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής
διαδικασίας σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ και τον παρόντα
Κώδικα.

2.

Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής να
είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

3.

Σα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής οφείλουν να είναι πρόεδροι ή μέλη του
Δ ή της ΕΕ των μελών της Γενικής υνέλευσης της ΕΠΟ και να πληρούν
τα προσόντα υποψηφίου για την εκλογή στην ΕΕ της ΕΠΟ.

Άρθρο 3
1.

Εκλογή των μελών της Εκλογικής Επιτροπής

Η Εκλογική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική υνέλευση με θητεία
αποκλειστικά μέχρι και την εκλογή της νέας εκλογικής επιτροπής, η
οποία θα λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της τακτικής γενικής
(απολογιστικής) συνέλευσης των ενώσεων- μελών της ΕΠΟ του έτους
διεξαγωγής των θερινών ολυμπιακών αγώνων. Η θητεία αυτή δεν
επηρεάζεται από το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες

υνελεύσεις

Αρχαιρεσιών σε ενδιάμεσο χρόνο. Η εκλογή του προέδρου της Εκλογικής
Επιτροπής πραγματοποιείται κατά θέση, των δε υπολοίπων τακτικών και
1

αναπληρωματικών μελών της σύμφωνα πάντοτε τις σχετικές διατάξεις του
Καταστατικού της ΕΠΟ για την εκλογή προέδρου και τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
2.

Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής να υπηρετούν για δύο
διαδοχικές θητείες.

Άρθρο 4
1.

ύνθεση

Η Εκλογική Επιτροπή της ΕΠΟ είναι πενταμελής και αποτελείται από
τον Πρόεδρο και 4 μέλη. Επίσης διαθέτει και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη. Μετά την εκλογή της η Εκλογική Επιτροπή

εκλέγει ένα

αναπληρωτή πρόεδρο από τα μέλη της.
2.

Η Εκλογική Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από τις υπηρεσίες
της ΕΠΟ.

Άρθρο 5
1.

Καθήκοντα

Η Εκλογική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και

εποπτεία

της Ειδικής Εκλογικής Γενικής υνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 58 του
Καταστατικού της ΕΠΟ. Ειδικότερα, εντός του πλαισίου αυτού είναι
υπεύθυνη για:
α)

την ανακήρυξη των υποψηφίων προς εκλογή και

β)

την κατάρτιση των ψηφοδελτίων,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΕΠΟ
Η

Εκλογική Επιτροπή παραδίδει τα καταρτισθέντα ψηφοδέλτια στην

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. .
2.

Η Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για όλα τα υλικοτεχνικά και διοικητικά
ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας.

Άρθρο 6
1.

ύγκληση της Εκλογικής Επιτροπής και απαρτία

Η Εκλογική Επιτροπή δικαιούται να συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις
μόνο εάν συγκληθεί νόμιμα από τον Πρόεδρό της ή σε περίπτωση
κωλύματος, από τον αναπληρωτή του.

2.

Η Εκλογική Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πλέον του
50% των μελών της.
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Άρθρο 7
1.

Αποφάσεις

Όλες οι αποφάσεις της Εκλογικής Επιτροπής θα λαμβάνονται με
πλειοψηφία πλέον του 50% των έγκυρων ψήφων των ψηφισάντων μελών
της. Οι αποφάσεις καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία υπογράφει ο
πρόεδρος και τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής.

2.

Ένσταση

κατά

αποφάσεως

της

Εκλογικής

Επιτροπής

μπορεί

να

υποβληθεί μόνο στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου που λειτουργεί
στην ΕΠΟ, εντός της επομένης ημέρας από την έκδοση της σχετικής
αποφάσεως, απαγορευμένης ρητά της δυνατότητας υποβολής αυτής σε
οποιοδήποτε άλλο όργανο ή σε ένα πολιτικό Δικαστήριο. Η ένσταση
εκδικάζεται αυθημερόν από το Διαιτητικό Δικαστήριο ποδοσφαίρου, το
οποίο οφείλει άμεσα να εκδώσει την απόφασή του.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ. ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΕ
Άρθρο 8

Τποβολή των υποδείξεων υποψηφίων και δικαιολογητικών

Οι υποδείξεις υποψηφίων και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατατίθενται
στην ΕΠΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΕΠΟ για την εκλογή
του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής της Επιτροπής και λοιπών
εκλεγομένων οργάνων από την γενική συνέλευση της ΕΠΟ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε. ΕΥΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ -ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΗΥΟΥΟΡΙΑ
Άρθρο 9
1.

Εφορευτική Επιτροπή- Καθήκοντα

Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται όπως προβλέπει το Καταστατικό της
Ομοσπονδίας.

2.

Σα καθήκοντά της είναι τα ακόλουθα:
α)

διενέργεια της διαδικασίας ψηφοφορίας

β)

η καταμέτρηση των ψήφων,

γ)

η λήψη οποιασδήποτε απαραίτητης απόφασης σχετικά με την
εγκυρότητα ή μη εγκυρότητα των ψηφοδελτίων και γενικότερα, η
λήψη οριστικής απόφασης για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την
3

ενώπιόν της διαδικασία ψηφοφορίας κατά την διάρκεια των
αρχαιρεσιών,
δ)

η

σύνταξη

επίσημων

πρακτικών

με

τα

αποτελέσματα

των

αρχαιρεσιών και η ανακήρυξη των προσώπων που εκλέγονται
στ)

η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Άρθρο 10
Σα

Χηφοδέλτια

ψηφοδέλτια

θα

είναι

ομοιόμορφα,

ίσων

διαστάσεων,

με

την

ίδια

γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων, ευκρινή και ευανάγνωστα.
Άρθρο 11
1.

Χηφοδόχος

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας, η ψηφοδόχος, η οποία θα
είναι διάφανη όπου είναι δυνατόν, θα ανοίγεται και παρουσιάζεται στα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. την συνέχεια, θα κλείνεται και θα
τοποθετείται σε ευκρινές σημείο πλησίον των μελών της Εφορευτικής
Επιτροπής.

2.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, ένα από τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής θα παρακολουθεί την ψηφοδόχο.

Άρθρο 12

Εκλογικά παραβάν

Σα εκλογικά παραβάν θα τοποθετούνται κοντά στην ψηφοδόχο και στο
εκλογικό τραπέζι ούτως ώστε οι εκπρόσωποι κάθε μέλους της γενικής
συνέλευσης που έχουν δικαίωμα ψήφου να μπορούν να συμπληρώσουν
μυστικά το ψηφοδέλτιό τους.
Άρθρο 13
1.

Χήφος

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα επεξηγεί λεπτομερώς την
διαδικασία ψηφοφορίας (αριθμός σταυρών προτίμησης, έγκυρα και
άκυρα ψηφοδέλτια κλπ).

2.

Ο

πρόεδρος

της

Εφορευτικής

Επιτροπής

καλεί

διαδοχικά

τους

εκπροσώπους κάθε μέλους της γενικής συνέλευσης που έχει δικαίωμα
ψήφου και τους προσκαλεί να μεταβούν στην αίθουσα όπου λαμβάνουν
χώρα οι αρχαιρεσίες.
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3.

Μετά την κλήση του, ο κάθε εκπρόσωπος εισέρχεται στην αίθουσα και,
αφού υπογράψει, λαμβάνει το ψηφοδέλτιό του.

4.

την συνέχεια, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το ψηφοδέλτιό του στο
εκλογικό παραβάν που προορίζεται για τον σκοπό αυτό.

5.

Ο εν λόγω ο εκπρόσωπος ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο και
στην συνέχεια αποχωρεί από την αίθουσα.

6.

Η διαδικασία καταμέτρησης ξεκινάει αμέσως μόλις όλοι οι παρόντες
εκπρόσωποι

των

μελών

που

έχουν

δικαίωμα

ψήφου

ρίψουν

τα

ψηφοδέλτιά τους στην ψηφοδόχο. Ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής
ανοίγει την ψηφοδόχο και αδειάζει τα ψηφοδέλτια. την συνέχεια αρχίζει
η καταμέτρηση.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ. ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ
Άρθρο 14

Γενικές αρχές, αποφάσεις σε περίπτωση διαφοράς

1.

τα

Μόνο

μέλη

της

Εφορευτικής

Επιτροπής

παρευρίσκονται

και

συμμετέχουν στην καταμέτρηση.
2.

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει επί
οιασδήποτε ενστάσεως ή ζητήματος που θα ανακύψει μέχρι και την
ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

3.

Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οι αποφάσεις της
Εφορευτικής

Επιτροπής

προσβάλλονται

αποκλειστικά

ενώπιον

του

Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, απαγορευμένης ρητά
της δυνατότητας προσβολής αυτών σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή σε ένα
πολιτικό Δικαστήριο.
Άρθρο 15 Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων
Μετά από το τέλος των αρχαιρεσιών, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
ανακοινώνει επισήμως τα αποτελέσματα στα μέλη της γενικής συνέλευσης. Όλα
τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφουν τα πρακτικά αρχαιρεσιών.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρθρο 16
1.

Αρχειοθέτηση εγγράφων

Η Εκλογική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή θα παραδίδουν όλα τα
επίσημα έγγραφα σχετικά με τις αρχαιρεσίες στην γραμματεία της ΕΠΟ η
οποία είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτησή τους.

2.

Σα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής θα
τηρούν την μέγιστη αμεροληψία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 17

Μεταβατική διάταξη

Ειδικά και μόνο για την πρώτη εκλογή του προέδρου και των μελών της
Εκλογικής Επιτροπής, όλα τα θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας ρυθμίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ.
Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κώδικας αρχαιρεσιών εγκρίθηκε σήμερα 12/9/2016 από την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και τίθεται σε ισχύ άμεσα.

Για την Ε.Π.Ο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΖΑΝΟΠΟΤΛΟ

ΠΑΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

Αθήνα 12/9/2016
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