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1. Σύμφωνα με την απόφαση 21/31-8-21 του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) 

προκηρύχθηκαν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α. για τη Κυριακή 14 
Νοεμβρίου 2021 με τη μέθοδο της κάλπης και μόνο, παρά τη πρότασή μου που σας είχε 
υποβληθεί στις 22/6/21 (αρ. πρωτ. 345), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τη 
θεσμοθέτηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, για την οποία 
ουδέποτε έλαβα απάντησή σας. 

 
2. Σύμφωνα με τους νόμους 4764/2020, 4781/2021, 4807/2021 και τις ΚΥΑ - 

Εγκυκλίους που απορρέουν από αυτούς καθορίζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας ενώ δόθηκαν παρατάσεις στη θητεία των αιρετών Δ.Σ. (η τελευταία έως την 
31/10/21). Επίσης στις εκδιδόμενες ΚΥΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας (τελευταία 
η με αριθμό ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021) καθορίζονται τα σχετιζόμενα θέματα με τις 
εκλογικές διαδικασίες αιρετών διοικήσεων και οι προϋποθέσεις διενέργειάς τους. 

 
3. Επιπρόσθετα με το ΦΕΚ 944/Β’/10-3-21 ενθαρρύνεται η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών μελών με το εν λειτουργία σύστημα ZEUS του 
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.), που  βασίζεται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα 
οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 
Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω σύστημα έχουν εκδοθεί οδηγίες από το ΥΠΕΣ 
(ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-4-21/ διαύγεια ΑΔΑ 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) σχετικά με 
τις ακολουθούμενες με αυτό εκλογικές διαδικασίες. 

 

4. Πέραν τούτων θεωρώ ότι η διενέργεια των εκλογών τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο εν μέσω πανδημίας μόνο με χρήση κάλπης, πέραν των κινδύνων που 
εγκυμονούν για τη διάδοση της COVID-19, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη 
προσέλευση του εκλογικού σώματος και εκτιμώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω συρρίκνωση 
της συμμετοχής, που στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες δεν υπερβαίνει το 25%  του 
συνόλου των μελών της Ε.Α.Α.Α. 

 

5. Κατόπιν τούτων και καθώς ήδη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το τέταρτο κύμα 
της πανδημίας, παρακαλείσθε όπως μου γνωρίσετε :  

α. Αν έχετε λάβει υπόψη σας την αναφερόμενη ανωτέρω νομοθεσία, 
σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, για τη προκήρυξη των εκλογών και πως 
διασφαλίζεται η διενέργεια τους στις 14/11/21, εφόσον τα μέτρα είναι εν ισχύ ή αν 
υπάρξουν δυσμενέστερα. 
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β. Πως θα διασφαλίσετε την υγειονομική ασφάλεια και με ποια μέτρα των 
Εφορευτικών Επιτροπών και του Εκλογικού Σώματος που θα προσέλθει στις κάλπες. 

γ. Τους λόγους για τους οποίους δεν θεσμοθετήθηκε έγκαιρα η 
ηλεκτρονική ψήφος παρά τις σχετικές ανωτέρω αναφερόμενες προβλέψεις. Σημειώνω 
ότι η Ε.Α.Α.Ν. με το ΦΕΚ 1227/Β’/ 11-4-2019 ήδη έχει θεσμοθετήσει τόσο την 
ηλεκτρονική όσο και επιστολική ψήφο. 

 

6. Η ΓΕΑ/Β3 που κοινοποιείται, παρακαλείται για την εξέταση της δυνατότητας 
της διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αντιμετώπισης 
της πανδημίας και έκδοση σχετικών οδηγιών προς Ε.Α.Α.Α. εφόσον απαιτούνται. 

 

7. Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

Με εκτίμηση 
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