ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 1 Νοεμβρίου 2012

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όλοι μας λάβαμε, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ένα μήνυμα από τη διεύθυνση «Ηλεκτρονική κάλπη
“Ζευς” ».
Στο μήνυμα αυτό υπάρχει ο αυστηρώς προσωπικός και εξατομικευμένος κωδικός (σύνδεσμος) με τον
οποίο μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του πρώτου
Συμβουλίου Διοίκησης.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την:

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012, από τις 09:00 μέχρι τις 17:00.
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος
της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών

Καθηγητής Χριστάκης Μπαϊκούσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψήφου στις:

5 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και από τις 09:00 μέχρι τις 17:00.

Ακολουθούν οδηγίες προς τους εκλέκτορες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα
κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια με ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνσης ekloges@cc.uoi.gr και στο τηλέφωνο 26510-07445.
1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου και με τη χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των εκλεκτόρων.
2. Η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας γίνεται μέσω των παρακάτω προτεινόμενων πλοηγών
Mozilla FireFox και Google Chrome. Τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων πλοήγησης
μπορείτε να τις εγκαταστήσετε από τους συνδέσμους α) για το πρόγραμμα Mozilla Firefox:
http://www.mozilla.org/el/firefox/new/ και β) για το πρόγραμμα Google Chrome:
https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/
3. Στις ρυθμίσεις κάθε πλοηγού φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη Φραγή αναδυόμενων παραθύρων.
4. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012, όλοι οι ψηφοφόροι θα λάβουν ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παρακάτω μορφή:

From: Ηλεκτρονική κάλπη «Ζευς» elections@zeus.minedu.gov.gr
Subject: «Ζευς» -- Συμμετοχή σας σε ψηφοφορία
Νόμιμος παραλήπτης: Όνομα Ψηφοφόρου
Αξιότιμε/η κ. εκλέκτορα,
Καλείστε να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία
Εκλογή Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Π.Ι.
που αρχίζει στις Nov. 5, 2012, 9 a.m.
και λήγει στις Nov 5, 2012, 5 p.m.
Υποβάλετε την ψήφο σας, ακολουθώντας το σύνδεσμο
https://zeus.minedu.gov.gr/helios/elections/a9f6be4a-2282-11e2-a4cb-aa000039f982/l/87ae9024-1aef-42cf-b63f9ed946dd78ce/7gCfvg1Wrh
Ενημερωτικά:
* Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών μπορείτε να επικοινωνείτε με την εφορευτική επιτροπή,
τηλεφωνικώς
2651007445
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ekloges@cc.uoi.gr
* Εάν βρίσκεστε σε διαδικασία υποβολής ψήφου ελέγχου,
οι έγκυροι κωδικοί ελέγχου είναι οι
1UfMQ i7Hsd 8aGkZ SR3db
σε άλλη περίπτωση αγνοήστε τους.
Η ψηφοφορία γίνεται μέσω φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή σας, στον οποίο γίνεται η επεξεργασία και η
κρυπτογράφηση του ψηφοδελτίου σας.
Για την καλύτερη ασφάλεια αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται οι φυλλομετρητές:
- Mozilla Firefox (έκδοση 10 ή νεώτερη)
- Google Chrome (έκδοση 8.0 ή νεώτερη)
Προσοχή:
Το παρόν μήνυμα είναι αυστηρώς προσωπικό και εξατομικευμένο.
Δεν επιτρέπεται η προώθηση και η επίδειξή του σε τρίτους.
Εάν δεν είστε ο νόμιμος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε αμέσως και να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr
-Ψηφιακή κάλπη «Ζευς»

Το παραπάνω μήνυμα περιέχει τον σύνδεσμο:
https://zeus.minedu.gov.gr/helios/elections/a9f6be4a-2282-11e2-a4cbaa000039f982/l/87ae9024-1aef-42cf-b63f-9ed946dd78ce/7gCfvg1Wrh
ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ψηφοφόρο. Με την χρήση αυτού του συνδέσμου θα οδηγηθείτε
στη σελίδα της ψηφοφορίας, την ημέρα και την ώρα των εκλογών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το
ηλεκτρονικό μήνυμα ή μόνο τον σύνδεσμο για χρήση κατά τη μέρα των εκλογών (σε CD, USB stick
ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), ώστε να μπορείτε να ψηφίσετε από οπουδήποτε (π.χ. γραφείο, σπίτι).
Ο σύνδεσμος αυτός είναι αυστηρά προσωπικός και μόνο μέσω αυτού μπορείτε να ψηφίσετε.

Κατά τη μέρα των εκλογών, συνδέεστε στο διαδίκτυο από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή
(π.χ. γραφείο, σπίτι), ακολουθώντας τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί.
Στην εικόνα που εμφανίζεται επιλέγετε το εικονίδιο «Συμμετοχή στην ψηφοφορία»
Στη συνέχει εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

Διαβάστε τις οδηγίες και επιλέξτε το εικονίδιο: Εκκίνηση
5. Εμφανίζεται η εικόνα:

6. Στη συνέχεια επιλέγετε τους υποψηφίους με την επιθυμητή σειρά. Αυτό γίνεται πηγαίνοντας το
ποντίκι στο όνομα του υποψηφίου της προτίμησής σας στην αριστερή πλευρά της οθόνης (μπλέ) και
πατώντας το αριστερό του πλήκτρο. Το όνομα του υποψηφίου εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά
(πράσινη) με τη σειρά-κατάταξη που τους επιλέγετε.
Για να αποεπιλέξετε ένα υποψήφιο, πηγαίνετε το ποντίκι στο όνομα του υποψηφίου στην δεξιά
πλευρά της οθόνης (πράσινη) και πατήστε το αριστερό του πλήκτρο. Το όνομα του υποψηφίου
απομακρύνεται από την δεξιά πλευρά (πράσινη) και ξαναμπαίνει στην αριστερή πλευρά (μπλέ).
Αφού κάνετε τις επιλογές σας θα διαμορφωθεί μια εικόνα σαν την επόμενη :

7. Με την ολοκλήρωση της επιλογής σας, επιλέγετε το εικονίδιο: Συνέχεια και εμφανίζεται η εικόνα:

η οποία είναι η λίστα με τους υποψήφιους που επιλέξατε.
Αν θέλετε να την αλλάξετε, επιλέξτε το εικονίδιο: Επιστροφή στην επιλογή υποψηφίων.
Αν έχετε ολοκληρώσει την επιλογή σας «τσεκάρετε» την κόκκινη επιβεβαίωση «Επιβεβαιώνω ότι
αυτή …» ( η οποία στη συνέχεια γίνεται πράσινη) και υποβάλλετε την ψήφο σας με το εικονίδιο:
Υποβολή ψήφου.
Εμφανίζεται η εικόνα:

8. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» θα σας αποστείλει
ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης (e-mail), της μορφής
Ψηφίσατε επιτυχώς στην ψηφοφορία
ΕΚΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ι.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την απόδειξη της ψήφου σας.

Επιπλέον οδηγίες σχετικά με την διαδικασία παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://zeus.minedu.gov.gr.

