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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1.
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Εύρος Εφαρμογής – Βασικές Αρχές.

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 ΕΠΟ εκλέγονται ή επικυρώνονται από τη
Γενική Συνέλευση.

2.

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

3.

Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, εκτός των λοιπών
καθηκόντων που της ανατίθενται κατά τις οικίες διατάξεις του Καταστατικού
της ΕΠΟ, φέρει την ευθύνη της οργάνωσης και εποπτείας της εκλογικής
διαδικασίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ (άρθρο 52 παραγρ. 5
και Παράρτημα Γ' αυτού) και τον παρόντα Κώδικα. Θα διενεργεί δε
ελέγχους ακεραιότητας-καταλληλότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ’
του Καταστατικού της ΕΠΟ, όλων των υποψηφίων πριν την εκλογή ή
επανεκλογή τους.

Άρθρο 2.

1.

Σύνθεση.

Η Σύνθεση (πενταμελής) της Επιτροπής Ελέγχου. Διακυβέρνησης και
Συμμόρφωσης, καθώς και το ασυμβίβαστο συμμετοχής σε αυτή ορίζονται
στο άρθρο 52 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ.

2.

H Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης συνεδριάζει
νομίμως εάν παρευρίσκονται τρία (3) μέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά
τουλάχιστον ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση
κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθήκοντα Προέδρου
εκτελεί το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος της επιτροπής.

3.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

4.

Η Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από τις υπηρεσίες της ΕΠΟ, στο
μέτρο που αυτό δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία αυτής.
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Άρθρο 3.
Εκλογή, Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου
Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης.
1.

Η Επιτροπή Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα εκλέγεται από
την εκάστοτε Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και θα επικυρώνεται από την
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για μια θητεία τεσσάρων (4) ετών. Η
εκλογή των μελών της Επιτροπής, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ.

2.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και
Συμμόρφωσης, ακολουθεί αυτή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΠΟ. Η θητεία αυτή δεν επηρεάζεται από το ενδεχόμενο να προκύψουν και
άλλες Συνελεύσεις Αρχαιρεσιών σε ενδιάμεσο χρόνο.

Άρθρο 4.
1.

Καθήκοντα.

Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη
για την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με το
άρθρο 52, παράγραφος 5 του Καταστατικού της ΕΠΟ, το άρθρο 9 του
Παραρτήματος Γ και το Παράρτημα ΣΤ΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.
Ειδικότερα, εντός του πλαισίου αυτού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Καταστατικό της ΕΠΟ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι
υπεύθυνη για:
α)

τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ του Καταστατικού της ΕΠΟ

β)

την ανακήρυξη των υποψηφίων προς εκλογή και

γ)

την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

(Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης υποβάλλει στη
Γραμματεία της ΕΠΟ τον τελικό κατάλογο με τους υποψηφίους προς
εκλογή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, πριν την Ειδική Εκλογική Γενική
Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής κατά τα οριζόμενα στις
οικίες διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ. Η Επιτροπή Ελέγχου,
Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης παραδίδει τα καταρτισθέντα ψηφοδέλτια
στην Εφορευτική Επιτροπή της ΕΠΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Καταστατικό της ΕΠΟ).
2.

Η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για όλα τα υλικοτεχνικά και διοικητικά ζητήματα
της εκλογικής διαδικασίας.
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Άρθρο 5.
Αποφάσεις Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και
Συμμόρφωσης.
1.

Όλες

οι

αποφάσεις

της

Επιτροπής

Ελέγχου,

Διακυβέρνησης

και

Συμμόρφωσης θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του 50% των
παρισταμένων μελών της. Οι αποφάσεις καταγράφονται στα πρακτικά τα
οποία υπογράφει ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής.
2.

Ένσταση κατά αποφάσεως της Επιτροπής (σχετικά με την ανακήρυξη των
υποδειχθέντων προς εκλογή υποψηφίων) μπορεί να υποβληθεί μόνο στο
Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου που λειτουργεί στην ΕΠΟ, εντός
αποσβεστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την έκδοση της
σχετικής αποφάσεως, απαγορευμένης ρητά της δυνατότητας υποβολής
αυτής σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή σε πολιτικό Δικαστήριο. Η ένσταση
εκδικάζεται αυθημερόν από το Διαιτητικό Δικαστήριο ποδοσφαίρου, το
οποίο οφείλει άμεσα να εκδώσει την απόφασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 6.
Υποβολή των υποδείξεων υποψηφίων και κατάθεση των
δικαιολογητικών.
Οι υποδείξεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που αποδέχονται να
συμμετάσχουν σε αρχαιρεσίες της ΕΠΟ κατατίθενται στην Επιτροπή Ελέγχου,
Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό
της ΕΠΟ.
Άρθρο 7.
Έλεγχος ακεραιότητας /καταλληλότητας – Διαδικασία
Αξιολόγησης.
1.

Οι έλεγχοι ακεραιότητας/καταλληλότητας όσον αφορά στους υποψηφίους
και όσους κατέχουν, επίσημες θέσεις εντός της ΕΠΟ, οι οποίοι υπόκεινται
στους ελέγχους αυτούς, θα διενεργούνται από το οικείο όργανο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού και του παραρτήματος αυτού.

2.

Οι υποψήφιοι ή κατέχοντες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τη
διαδικασία αξιολόγησης και οικειοθελούς υποβολής στοιχείων, σύμφωνα
με όσα περιγράφονται παρακάτω. Πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης,
κάθε υποψήφιος ή κατέχων θα δίδει την έγγραφη συναίνεσή του στην εν
λόγω διαδικασία μέσω ενός εντύπου που παρέχεται από την Επιτροπή που
διενεργεί τον έλεγχο ακεραιότητας/καταλληλότητας. Εφόσον δεν παρέχεται
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η έγγραφη συναίνεση, θα θεωρείται ότι οι υποψήφιοι ή κατέχοντες δεν
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον έλεγχο ακεραιότητας/καταλληλότητας.
3.

Οι υποψήφιοι ή κατέχοντες θα θεωρείται ότι δεν έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τον έλεγχο ακεραιότητας εφόσον:
α)

έχουν καταδικαστεί ποινικά ή τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από
δικαστήριο, ιδιαιτέρως εφόσον το αδίκημα αφορούσε σε ουσιαστικό
θέμα και όχι σε ήσσονος σημασίας παραβίαση ή δικονομική
ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α του
Καταστατικού.

β)

έχουν κριθεί ένοχοι ή καταδικαστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας
της ΕΠΟ, της FIFA ή από άλλο αθλητικό όργανο και τους έχει
επιβληθεί κύρωση, η οποία θα έθετε σοβαρά εν αμφιβόλω την
εκτέλεση του σχετικού αξιώματος.

4.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, θα πρέπει
να καταθέτουν τα παρακάτω έγγραφα:
i.

Επικυρωμένο/Ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου του υποψηφίου.

ii.

Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο ποινικού μητρώου.

iii.

Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ποινικής διώξεως και περί μη
εκκρεμοδικίας οιασδήποτε ποινικής διαδικασίας.

iv.

Πιστοποιητικό γενικής εκκρεμοδικίας από το κατά τόπον αρμόδιο
δικαστήριο του τόπου γενικής δωσιδικίας (κατοικίας).

v.

Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

vi.

Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ ότι δεν έχει
καταδικαστεί ή παραπεμφθεί και δεν υφίσταται οιαδήποτε εκκρεμής
σε βάρος του διαδικασία.

vii.

Πιστοποιητικό από τις Πειθαρχικές Επιτροπές της ΕΠΟ ότι δεν έχει
καταδικαστεί ή παραπεμφθεί και δεν υφίσταται οιαδήποτε εκκρεμής
πειθαρχική διαδικασία.

viii. Βιογραφικό και στοιχεία πιστοποίησης του περιεχομένου του
βιογραφικού.
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ix.

Bεβαίωση του ποδοσφαιρικού σωματείου του οποίου είναι μέλος με
την επισήμανση ότι δικαιούται να εκλέγει και εκλέγεται.

x.

Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους
περιορισμούς του Παραρτήματος Α' του Κανονισμού Εφαρμογής του
Καταστατικού.

5.

Η μη προσκόμιση οποιουδήποτε των παραπάνω εγγράφων στην Επιτροπή
από τον υποψήφιο, θα θεωρείται ως μη επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου
ακεραιότητας.

6.

Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί ανεξάρτητες έρευνες προκειμένου να
συγκεντρώσει περαιτέρω σχετικές πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο
υποψήφιο, που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για μεσάζοντες και
οικεία μέρη, εντολές, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και σημαντικές
συμμετοχές καθώς και αστικές και ποινικές διαδικασίες/ανακρίσεις.

7.

Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν, μαζί με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, προς την
Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης το ερωτηματολόγιο
του Παραρτήματος Α' του Καταστατικού, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αξιολόγησης

Άρθρο 8.

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συντάσσει έκθεση ξεχωριστά για τον κάθε
υποψήφιο και υποχρεούται να την κοινοποιεί στην Γραμματεία της ΕΠΟ μέσα
στις προθεσμίες που προβλέπει το Καταστατικό της ΕΠΟ. Επίσης, η έκθεση
κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψηφίους σε περίπτωση απόρριψης της
υποψηφιότητας, προκειμένου να ασκήσουν τα ένδικα μέσα του άρθρου 5 του
παρόντος κώδικα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 9.

Εφορευτική Επιτροπή - Καθήκοντα.

1.

Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ.

2.

Καθήκοντά της Εφορευτικής Επιτροπής είναι:
α)

Η διενέργεια της διαδικασίας των αρχαιρεσιών δια μυστικής
ψηφοφορίας, με ψηφοδέλτια .

β)

Η καταμέτρηση των ψήφων.

γ)

Η λήψη απόφασης σχετικά με την εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων
και γενικά η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέματα αναφύονται
ενώπιον της κατά την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας .

δ)

Η σύνταξη επίσημων πρακτικών με τα αποτελέσματα των
αρχαιρεσιών και η ανακήρυξη των προσώπων που εκλέγονται και η
ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Άρθρο 10.
Τα

Ψηφοδέλτια.

ψηφοδέλτια

θα

είναι

ομοιόμορφα,

ίσων

διαστάσεων,

με

την

ίδια

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

Ψηφοδόχος.

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. Στην συνέχεια, θα κλείνεται και θα
τοποθετείται σε σημείο πλησίον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

2.

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

Άρθρο 12.

Εκλογικά παραβάν.

Τα παραβάν τοποθετούνται σε μικρή απόσταση από την ψηφοδόχο, έτσι ώστε οι
εκλέκτορες, να μπορούν να συμπληρώσουν μυστικά το ψηφοδέλτιό τους.
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Άρθρο 13.
1.

Ψήφος.

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

2.

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καλεί κατ' αλφαβητική σειρά κάθε
Ένωση – Μέλος της Γενικής Συνέλευσης, να ασκήσει δια των εκπροσώπων
της το δικαίωμα της εκλογής.

3.

Η διαδικασία της εκλογής ολοκληρώνεται, ευθύς ως όλοι οι παρόντες
εκπρόσωποι των Ενώσεων - Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 14.
1.

Μόνο

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Γενικές αρχές, αποφάσεις σε περίπτωση διαφοράς.
τα

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.

Άρθρο 15.

Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Μετά από το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, της καταμέτρησης των ψήφων και
της σύνταξης των οικείων πρακτικών, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής,
ανακοινώνει επισήμως τα αποτελέσματα στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και
τους τυχόν παρευρισκόμενους εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφονται από το Πρόεδρο και όλα
τα μέλη της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 16.
1.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρχειοθέτηση εγγράφων.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τόσο η Επιτροπή Ελέγχου
Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης όσο και η Εφορευτική Επιτροπή,
παραδίδουν όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες στην Γραμματεία
της ΕΠΟ η οποία είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτησή τους.

2.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης και
της Εφορευτικής Επιτροπής, οφείλουν να τηρούν την μέγιστη αμεροληψία
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 17.

Έναρξη ισχύος.

Ο παρών κώδικας αρχαιρεσιών που αποτελείται από δεκαεπτά (17) άρθρα,
εγκρίθηκε σήμερα 16 Μαΐου 2022 με την υπ' αριθ. 21/16.05.2022 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Acting CEO

της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας

Ομοσπονδίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΑΚΩΒΟΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
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