Ιωάννινα 30 Οκτωβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών
των εσωτερικών μελών του (πρώτου) Συμβουλίου Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Για όλα τα μέλη ΔΕΠ-ψηφοφόρους)

Οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του (πρώτου)
Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διεξαχθούν μέσω
ηλεκτρονικής ψήφου τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και κατά τις ώρες 9.0017.00.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου
2012, όλοι οι ψηφοφόροι (μέλη ΔΕΠ) θα λάβουν ένα σχετικό μήνυμα
ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

(e-mail).

Ως

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί αυτό που έχετε λάβει από το Πανεπιστήμιό
μας. Το μήνυμα θα σας πληροφορεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα
έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Για κάθε αλλαγή, που πιθανόν να γίνει,
θα λάβετε και νέο μήνυμα.
Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον
ιστότοπο του συστήματος «ΖΕΥΣ». Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά
ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό.
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Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα, που
περιγράφει τη διαδικασία υποβολής της ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται
από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και την
υποβολή του ψηφοδελτίου.
Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη αναπαράσταση ενός
ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο
ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του.
Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά
στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη
καταχώρησης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο
ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και
επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει όλοι οι ψηφοφόροι να έχουν
πρόσβαση

στο

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

του

Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων.
Για οποιαδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε:
1) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekloges@cc.uoi.gr
2) Τηλεφωνικώς:

26510-07445 (διαθέσιμο την ημέρα των εκλογών

5/11/2012 και ώρες: 9.00-17.00)
Στην

ιστοσελίδα

https://zeus.minedu.gov.gr

παρέχονται

επί

πλέον

πληροφορίες για το σύστημα και τη διαδικασία.
Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες.

Ο Πρόεδρος
της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών

Καθηγητής Χριστάκης Μπαϊκούσης
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