
«ΖΕΥΣ» 

 

Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 

Εισαγωγή 

Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων 
ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.  
Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους 
ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. 

 

Email συμμετοχής στη ψηφοφορία. 

Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο που τον πληροφορεί ότι μπορεί να 
συμμετέχει στην ψηφοφορία. 

 
Πρυτανικες εκλογες 2020 
 
Zeus Elections elections@zeus.grnet.gr                                               
 
Νόμιμος παραλήπτης: Νικολοπουλος Νικος, 
 
Τίτλος ψηφοφορίας : Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
 
Όνομα κάλπης : Εκλογες 2020 
 
Σχολια σχετικα με τις εκλογες ! 
 
 
 

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την εφορευτική επιτροπή  
τηλεφωνικώς: 210.920.1478   ή μέσω email:  ekloges2020@panteion.gr 
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Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας 

Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. 
Το μήνυμα τον πληροφορεί για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ενώ 
περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας της εφορευτικής επιτροπής, όπου μπορεί ο ψηφοφόρος να απευθύνεται 
για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος (link). 
 Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ακολουθώντας  το σύνδεσμο αυτό και μόνο 
εντός του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

 
  
  



Συμμετοχή στην ψηφοφορία 

Ακολουθώντας τον προαναφερθέντα σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος καλείται να επιβεβαιώσει 
τη ταυτότητα του πληκτρολογώντας τους κωδικούς του uregister, στη συνέχεια 
μεταφέρεται στο «ηλεκτρονικό παραπέτασμα» του συστήματος «ΖΕΥΣ».  

Εδώ μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, τα μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία του ψηφοδελτίου, επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα. 

 

 

Για να εκκινήσει τη διαδικασία υποβολής ψήφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί 
 «Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» 

 

  



 

Εκκίνηση της ψηφοφορίας 

 

 

(κλικ) στο [ Εκκίνηση ] 

 

  



Επιλογές ψηφοδελτίου 

 

 

Οι διαθέσιμες επιλογές (ψηφοδέλτια), εμφανίζονται με μπλε χρώμα, ενώ το ψηφοδέλτιο 
που έχει επιλεγεί από το ψηφοφόρο  μετατρέπεται σε πράσινο χρώμα.  

 



Υποβολή ψηφοδελτίου 

 

 
 

1. Με πράσινο χρώμα εμφανίζεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου που έχει επιλέξει ο 
ψηφοφόρος.  

2. Επιβεβαίωση (check) στην [ Αποδοχή ] 
3. (κλικ) στο [ Υποβολή ψήφου ] 

 



Ολοκλήρωση ψηφοφορίας 

 
 
 
 
Αποστολή απόδειξης συμμετοχής στο email   
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