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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας ενημερώνει 
ότι: 

 
1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί  την Τρίτη 29  Ιουνίου 2021  και ώρα από 10:00 π.μ. έως 13:00 
 μ.μ.  με ηλεκτρονική ψήφο. 
2. Η  εκλογική  διαδικασία  με  ηλεκτρονική  ψήφο  πραγματοποιείται  αποκλειστικά  μέσω 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα 
οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 

3. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. 
4. Μέσω  του  συστήματος  «ΖΕΥΣ»  αποστέλλεται  ειδικό  -  εξατομικευμένο  ηλεκτρονικό 

μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή 
εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του 
δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν 
την  έναρξη  της  εκλογικής διαδικασίας, να  απευθυνθεί στα  Όργανα  Διενέργειας Εκλογών 
(Ο.Δ.Ε.) ήτοι Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), σε περίπτωση που δεν 
παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο 
εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφτεί από το εκλογικό σώμα. 



5. Ο ψηφοφόρος, αφού  καταχωρίσει την  ψήφο του  στο ηλεκτρονικό σύστημα,   λαμβάνει  
μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό 
κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στη ψηφοφορία, και θα πρέπει να 
κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. 

6. Με   τη  λήξη   του  προκαθορισμένου   χρονικού  διαστήματος   ψηφοφορίας  το   σύστημα 
«ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. 

7. Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των 
αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και 
των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ 
των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η 
απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

8. Εάν προκύψει ανάγκη επαναληπτικών ψηφοφοριών, αυτές θα διεξαχθούν την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021  και σε περίπτωση νέας άγονης διαδικασίας 
αυτή  επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 με την ίδια εκλογική διαδικασία και 
κατά τις ίδιες ώρες. 

 
 
Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής,  Αθλητισμού 
και Διαιτολογίας/του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 
 

Εκ μέρους της Τριμελούς Κεντρικής  Εφορευτικής Επιτροπής  
 

      Ο  Πρόεδρος 
 
 

 
       Ανδρέας Φλουρής 

            Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

 
  

 


