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Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021 

Αριθμ. Πρωτ. 641 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Μαρτίου 2021 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

Αλλαγή της ώρας έναρξης  
Η ΓΣ θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021  

με ώρα έναρξης  14:00 
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η ΓΣ θα διεξαχθεί με τα ίδια θέματα την Δευτέρα 

29 Μαρτίου και ώρα 14:00 

 

Οι εκλογείς για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις ψηφοφορίες θα 

πρέπει να έχετε πρόχειρους, να θυμάστε, να γνωρίζετε  

τους προσωπικούς  κ ω δ ι κ ο ύ ς σας στο  taxisnet. 
Χωρίς αυτούς δεν μπορείτε να μπείτε στο σύστημα. 

Διευκρινίσεις: 

Στην ΓΣ θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες. 

➢ Μία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν χρήζουν 
ψηφοφορίας και  η οποία θα είναι από αυτές που 
χρησιμοποιούνται στις κοινές πλέον τηλεδιασκέψεις, στα 
σχολεία κ.λ.π. (zoom κλπ) και υπάρχει αρκετή εξοικείωση  
και  

➢ Η δεύτερη για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των 
ψηφοφοριών  με την   «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 72664/23-2-2021 
 

Φροντίστε να είσαστε εφοδιασμένοι με ακουστικά οποιασδήποτε μορφής τα 
οποία θα χρησιμοποιήσετε σε όλη την διάρκεια της ΓΣ. Χωρίς τη χρήση 
ακουστικών γίνεται «μικροφωνισμός» και  χάνεται ο ήχος.  
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Πρώτες οδηγίες για την ηλεκτρονική ψήφο 
 
Περίπου 5 ημέρες πριν την ΓΣ  όλοι οι ψηφοφόροι θα λάβετε ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (e-mail)  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχετε ήδη δηλώσει και έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την 
ορθότητά του και θα σάς δίνει το link  σύνδεσμο για την είσοδό σας στην 

«Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» 
 
 
Επειδή είναι πιθανό, για διάφορους λόγους, την ημέρα της ψηφοφορίας ο 
υπολογιστής από τον οποίο αρχικά σχεδιάζατε  να ψηφίσετε,  να έχει βλάβη 
ή να μην είναι διαθέσιμος ή να βρίσκεστε κάπου μακριά, συνιστάται ο κάθε 
ψηφοφόρος να αποθηκεύσει/σώσει το σύνδεσμο σε ένα φορητό μέσο 
αποθήκευσης (π. χ. USB stick), ώστε την Παρασκευή 26/3/2021 να μπορεί 
να ψηφίσει από όποιον υπολογιστή επιθυμεί, όπου και αν βρίσκεται αυτός, 
αρκεί, βέβαια, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
 
Ακόμη μπορείτε να συμμετάσχετε και με το κινητό σας τηλέφωνο αρκεί να 
είναι smartphone. 
 
Ένας απλός τρόπος αποθήκευσης του συνδέσμου είναι να δημιουργήσετε 
πρώτα ένα αρχείο Word και να αντιγράψετε σ' αυτό ολόκληρο το e-mail που 
σας στάλθηκε από την πλατφόρμα, για να το έχετε και ως αναφορά. (Με το 
ποντίκι επιλέγετε το κείμενο του e-mail, στη συνέχεια με δεξί κλικ επιλέγετε 
«αντιγραφή», μετά ανοίγετε το άδειο αρχείο word και, τέλος, κάνετε σ' αυτό 
δεξί κλικ και «επικόλληση». Σώζετε το αρχείο Word και τελειώσατε). 
 

Παράδειγμα του μηνύματος που θα λάβετε: 

 

 

Για την ψηφοφορία:  

Κάνετε click στο link. 

Εμφανίζεται η είσοδος στη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων 

Εισάγετε το username και το  password του προσωπικού σας κωδικού 

στο Taxisnet  κάνετε click  σύνδεση. 
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Πατάτε:  Συνέχεια και αποστολή 

Εμφανίζεται «Ηλεκτρονικό παραπέτασμα»  στην οθόνη σας 

Κάνετε click στο “Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» 

Μπαίνετε στην Εκκίνηση 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1) Μην ανοίγετε τα λινκ ψηφοφορίας ΠΡΙΝ την ώρα 
έναρξής της ψηφοφορίας,  ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ!!! 

2) Το πρόγραμμα πλοήγησης του υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για 
την ενεργοποίηση του συνδέσμου  (Link) πρέπει να είναι Mozilla Firefox 
ή Google Chrome. Όχι Internet Explorer. 

Τα προγράμματα αυτά  μπορείτε να τα κατεβάσετε ελεύθερα από τους  παρακάτω συνδέσμους: 

 •Για το πρόγραμμα Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/el/firefox/new/ 

•Για το πρόγραμμα Google Chrome: https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/  

 

Αφού επιλέξετε  «Εκκίνηση».  

Εμφανίζεται στην οθόνη η αναπαράσταση του ψηφοδελτίου,. 

 

 

http://www.mozilla.org/el/firefox/new/
https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/
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Στη συνέχεια επιλέγετε τους υποψηφίους με την επιθυμητή σειρά ή 

ΝΑΙ – ΟΧΙ ανάλογα με το είδος της ψηφοφορίας. 

Για την επιλογή των υποψηφίων ,  πηγαίνοντας το ποντίκι στο όνομα 

του υποψηφίου στην αριστερή πλευρά της οθόνης (μπλε) και πιέζετε 

το αριστερό του πλήκτρο. Το όνομα του υποψηφίου εμφανίζεται στην 

δεξιά πλευρά (πράσινη)  

Για να ακυρώσετε την επιλογή ενός υποψηφίου, πηγαίνετε το ποντίκι 

στο όνομα του υποψηφίου στην δεξιά πλευρά της οθόνης (πράσινη) 

και πιέζετε το αριστερό του πλήκτρο.  

Το όνομα του υποψηφίου απομακρύνεται από την δεξιά πλευρά 

(πράσινη) και εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά (μπλε). 

 Όταν έχετε κάνει όλες τις επιλογές σας το ψηφοδέλτιο θα εμφανίζεται 

όπως η παρακάτω εικόνα:  

 

 Κατόπιν  πιέζετε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το πλήκτρο 

«Συνέχεια».  
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Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία 

Κάνετε πρώτα κλικ στην επιβεβαίωση ότι είσαστε «μόνος» 

Εν συνεχεία κάνετε κλικ στην Υποβολή ψήφου 

 

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε  να αλλάξετε κάποια επιλογή, 

πιέζετε το εικονίδιο «Επιστροφή στην επιλογή υποψηφίων». 

Το  σύστημα εκδίδει  ψηφιακή  απόδειξη  καταχώρησης  της  ψήφου,   

την  οποία  καλό είναι να την φυλάξετε ,  καθώς  είναι απαραίτητη για 

την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων. 

Με τον ίδιο τρόπο προχωράτε στην επόμενη ψηφοφορία. 

Θυμηθείτε να έχετε τους προσωπικούς κωδικούς σας για το 

taxisnet 

και τα ακουστικά σας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, θα επανέλθουμε για περαιτέρω 

πληροφόρηση. 


