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Ο παρόν κανονισμός συντάσσεται με σκοπό τον καθορισμό λειτουργίας της 
Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ε.Ψ.Δ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) 
 
 
Άρθρο 1: Σκοπός 
 
Η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ε.Ψ.Δ.)  έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και 
διαχείριση των ψηφιακών υποδομών της ΕΟΑΑ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και 
εθνικές οδηγίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
 
Άρθρο 2: Συγκρότηση - Θητεία 
 
Η Ε.Ψ.Δ. συγκροτείται και στελεχώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΑ και η 
θητεία της είναι όμοια με την θητεία του Δ.Σ. 
Η Ε.Ψ.Δ. αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, τον πρόεδρο, τον γραμματέα 
και ένα μέλος. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΟΑΑ, με 
γνώμονα την επάρκεια και την ειδίκευση του στα θέματα τα οποία περιγράφονται 
στον σκοπό και στις αρμοδιότητες της.  
 
Άρθρο 3: Μέλη της Ε.Ψ.Δ. 
 
Ειδικά για την Ε.Ψ.Δ. προβλέπεται η στελέχωση από τα παρακάτω μέλη: 
 
3.1. Πρόεδρος  
Συντονίζει το έργο της Ε.Ψ.Δ. και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με το Δ.Σ. 
για θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. 
3.2. Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Έχει την επιστημονική ευθύνη των δραστηριοτήτων της Ε.Ψ.Δ. 
3.3. Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Έχει την ευθύνη της τήρησης των οδηγιών σχετικά με προσωπικά δεδομένα και 
γενικότερα με την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών. 
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3.4. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας  
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της ποιότητας των προσφερόμενων 
ψηφιακών υπηρεσιών στα σωματεία – μέλη και στους χρήστες κάθε είδους όλων 
των ψηφιακών υποδομών. 
3.5. Υπεύθυνος Κοινωνικών Δικτύων 
Έχει την ευθύνη της διαχείρισης της παρουσίας της ΕΟΑΑ στα κοινωνικά δίκτυα. 
Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των αναρτήσεων (moderation) 
σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες που θα τεθούν από την Ε.Ψ.Δ. σε συνεργασία 
με το γραφείο τύπου ή / και με οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη της ΕΟΑΑ. 
 
Χρέη γραμματέα της Ε.Ψ.Δ. μπορεί να εκτελεί οποιοδήποτε μέλος οριστεί από 
τον Πρόεδρο της. 
 
Άρθρο 4: Αρμοδιότητες 
 
Οι αρμοδιότητες της Ε.Ψ.Δ. είναι: 
 
4.1. Ο στρατηγικός σχεδιασμός των ψηφιακών υποδομών 
4.2. Η προδιαγραφή και σχεδίαση υψηλού επιπέδου των επιμέρους ψηφιακών 
υποδομών 
4.3. Η συμμόρφωση προς ψηφιακές πολιτικές της Ε.Ε. ή / και των Υπουργείων 
που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της ΕΟΑΑ  
4.4. Η απόκτηση ψηφιακών υποδομών σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Προμηθειών της ΕΟΑΑ όποτε προκύπτει παρόμοια ανάγκη. 
4.5 Η παρακολούθηση της λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών και η 
επέμβαση σε περίπτωση προβλήματος προς την ομάδα λειτουργίας αυτών για 
την απαιτούμενη διευθέτηση. 
4.6. Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων που μπορεί να ενδιαφέρουν 
την ΕΟΑΑ όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές της και η να τις ενσωματώνει στο 
στρατηγικό σχεδιασμό. 
 
Για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ψ.Δ. μέσω του προέδρου της 
αποστέλλει τις απαραίτητες εισηγήσεις προς το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. της ΕΟΑΑ με σκοπό  
την έγκριση και υλοποίησης τους. 
 
Άρθρο 5: Συνεδριάσεις 
 
5.1. Η Ε.Ψ.Δ. συνεδριάζει όποτε κριθεί απαραίτητο από τον πρόεδρο, ο οποίος 
συγκαλεί και την συνεδρίαση. 
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Πρακτικά τηρούνται μόνο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον πρόεδρο της 
Ε.Ψ.Δ. ο οποίος συντάσσει και τα έγγραφα των εισηγήσεων προς το Δ.Σ. Όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, ο Πρόεδρος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 
ΕΟΑΑ 
5.2. Οι αποφάσεις της Ε.Ψ.Δ. πρέπει να είναι ομόφωνες. 
5.3. Τα έγγραφα που συντάσσονται από την Ε.Ψ.Δ. είναι: 

5.3.1. Προτάσεις αναβάθμισης και μετεξέλιξης των ψηφιακών υποδομών 
5.3.2. Έγγραφα προδιαγραφής απαιτήσεων για επεκτάσεις ή /και βελτιώσεις 
των ψηφιακών υποδομών 
5.3.3. Σύνταξη τεχνικών και άλλων προδιαγραφών για τις προκηρύξεις 
διαγωνισμών που αφορούν της αρμοδιότητες της Ε.Ψ.Δ. 
5.3.4. Κανόνες δεοντολογίας της χρήσης των ψηφιακών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν αναρτήσεις σε κοινωνικά 
δίκτυα. 

 
Η σύνταξη των ανωτέρω διαδικασιών και εγγράφων μπορεί να ανατίθεται σε 
τρίτους κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες της επιτροπής.  
 
Άρθρο 6: Τροποποίηση Κανονισμού Ε.Ψ.Δ. 
 
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΑ, 
μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ψ.Δ. 
 
Άρθρο 7: Έγκριση Κανονισμού Ε.Ψ.Δ. 
 
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Προσωρινή Διοίκηση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, στην συνεδρίαση του την 
10/05/2021 και τίθεται σε άμεση ισχύ. Ο κανονισμός θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΑΑ. 
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