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Άρθρο 6         

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

  

Τροποποίηση Προοιμίου ως ακολούθως 

 Προοίμιο  

Ψηφοφορία εξ αποστάσεως ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα μέλη του 

Ο.Σ.Μ.Α.Ν δύναται να ψηφίσουν στις  εκλογικές διαδικασίες αρχαιρεσιών εκλογής 

Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 

λήψης απόφασης  που απαιτεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης χωρίς αυτοπρόσωπη 

παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της Γ.Σ 

Η εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία δύναται να γίνει με επιστολική ψήφο ή με ηλεκτρονική 

διαδικασία (e-voting) όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 παρα. 1α) του καταστατικού με 

την επιφύλαξη του Άρθρου 10 παρα. 4 β) 

Δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορία εξ αποστάσεως (επιστολική ψήφο ή ηλεκτρονικά)  

έχουν όλα τα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό.  

 

Μετά την παράγραφο 6.2 προστίθενται νέες παράγραφοι ως ακολούθως  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

  6.3 Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (electronic voting / e-voting), εννοούμε 

την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της χρήσης είτε του Διαδικτύου (on line voting) είτε άλλων 

δικτύων, παρέχοντας στους ψηφοφόρους  τη δυνατότητα να προβούν στην κατάθεση 

μίας ασφαλούς και μυστικής ψήφου, με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. 

  Δυο είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη  φύση της ηλεκτρονικής 

ψήφου και τη διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό από τα υπάρχοντα συστήματα της 

εκλογικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Η  μείωση του κόστους διεξαγωγής των 

εκλογών, αλλά κυρίως η διευκόλυνση των εκλογέων που θα συμβάλει στην 

καταπολέμηση της απάθειας προσέλευσης στις κάλπες. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

παρέχει: 

Ευκολία O ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από όπου και αν βρίσκεται χρησιμοποιώντας 

τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό του (smartphone)  . χωρίς καμία εγκατάσταση ή 

κατέβασμα αρχείων. Ασφάλεια Το εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας που παρέχεται ,δεν 
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επιτρέπει στους χρήστες να διπλοψηφίσουν, ενώ παράλληλα διατηρεί μυστική την 

ψήφο τους. Επίσης, αποτρέπει κάθε κακόβουλο χρήστη από το να αλλοιώσει το 

εκλογικό αποτέλεσμα. Ταχύτητα Η καταμέτρηση των ψήφων και η έκδοση των 

αποτελεσμάτων γίνεται σε μηδενικό χρόνο. Το ίδιο και διοργάνωση της ψηφοφορίας! Η 

διαδικασία και όσον αφορά το τεχνικό μέρος, ανατίθεται σε πιστοποιημένη εταιρεία 

πληροφορικής η οποία παρέχει το λογισμικό εξασφαλίζοντας τις αρχές ισότητας της 

ψήφου, μη διαβλητότητας , μυστικότητας και συλλογής αποτελεσμάτων.  

 6.4  Τα μέλη για να συμμετέχουν πρέπει: 

   (α) Να έχουν δηλώσει  Διεύθυνση ηλεκτ. τ/χ (e-mail) οπότε αυτόματα  έχουν 

συμπεριληφθεί στον πίνακα των μελών που έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην 

ηλεκτρονική ψηφοφορία.  Μέλη δύναται να δηλώσουν  διευθ. ηλεκτρ. τ/χ μέχρι δυο 

ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ (Χ ημέρα)  ώστε να συμπεριληφθούν 

στον πίνακα.  

  (β) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρ. 

υπολογιστή ή έξυπνο κινητό (smartphone) ή tablet 

  (γ) Να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι δυο ημέρες (Χ-2) πριν τη διενέργεια 

της ψηφοφορίας.  

 

 6.5  Σύνταξη καταλόγου «Μελών με δυνατότητα ηλεκτ. ψηφοφορίας» 

  (α) Την Χ-2 ημέρα και  ώρα 12:00  συντάσσεται ο τελικός Εκλογικός κατάλογος 

«Μελών με δυνατότητα ηλεκτ. ψηφοφορίας» δηλαδή μελών που έχουν δυνατότητα  να 

ψηφίσουν ηλεκτρονικά.  

  (β) Τα μέλη του καταλόγου  ενημερώνονται στο e-mail που έχουν δηλώσει , ότι 

έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο και θα λάβουν τον σύνδεσμο (Link) που θα πρέπει 

να συνδεθούν για να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. 

  (γ) Το μέλος που είναι στον κατάλογο «Μελών με δυνατότητα  ηλεκτ. 

ψηφοφορίας» δεν είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει οπωσδήποτε εξ αποστάσεως με 

ηλεκτ. διαδικασία. Απλά ενημερώνεται ότι έχει και αυτή την επιλογή πέραν της φυσικής 

παρουσίας. Η επιλογή τρόπου ψηφοφορίας (φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεως) είναι 

του κάθε μέλους. 

  (δ) Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου  δεν έχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία καθόσον δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν 

για την απαλλαγή ευθύνης τους. (Καταστατικό Άρθρο 10 παρα. 4 β) . Ο αποκλεισμός 

τους εξασφαλίζεται από το λογισμικό του συστήματος. 
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    6.5  Διαδικασία ψηφοφορίας 

  (α) Το μέλος εισέρχεται στον σύνδεσμο (link) που του έχει αποσταλεί στο χρόνο 

που θα έχει ενημερωθεί. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για συμμετοχή για περίπου 2 

ώρες και καθορίζεται στην πρόσκληση για Γεν. Συνέλευση. 

  (β) Κάνει εγγραφή με τη διεύθυνση ηλεκτρ. τ/χ που έχει δηλώσει. Το σύστημα 

κάνει έλεγχο της εγκυρότητας αυτών που επιχειρούν να ψηφίσουν και επιτρέπει μόνο 

στους νόμιμους ψηφοφόρους που δεν έχουν ακόμη ψηφίσει να προχωρήσουν στη 

διαδικασία. 

  (γ) Λαμβάνει στο e-mail έναν 5ψήφιο κωδικό (pin) με τον οποίο θα εισέλθει στο 

ψηφοδέλτιο όπου θα μπορεί πλέον να ψηφίσει με δυνατότητα επιλογής ΝΑΙ-ΟΧΙ ή 

ΛΕΥΚΟ για το κάθε θέμα ξεχωριστά ή θα επιλέξει τον υποψήφιο για Δ.Σ ή Ε.Σ αν 

πρόκειται για εκλογική διαδικασία. 

  (δ) Σε περίπτωση που την Χ ημέρα  δεν έχει επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το 

καταστατικό, το μέλος στην πλατφόρμα ψηφοφορίας  θα δει στην πλατφόρμα σχετική 

ενημέρωση Το ίδιο ίσως συμβεί και στη πρώτη  επαναληπτική (Χ+7 ημέρα) οπότε την 

τελευταία οριστική  (Χ+14) η ψηφοφορία θα διεξαχθεί οπωσδήποτε καθόσον δεν 

απαιτείται απαρτία αλλά ψηφίζουν όσοι είναι παρόντες (φυσική παρουσία ή 

ηλεκτρονικά), πλην των περιπτώσεων που απαιτείται ενισχυμένη απαρτία (Καταστατικό 

Άρθρο 10 παρα.3 )  

  (ε) Το μέλος αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφοφορίας ενημερώνεται από την 

πλατφόρμα ότι έχει ψηφίσει. 

  (στ) Με απόφαση του Δ.Σ έχει οριστεί άτομο (από το προσωπικό του Ο.Σ.Μ.Α.Ν) 

που δεν είναι μέλος , και το οποίο έχει ως χρήστης θα έχει αυξημένα δικαιώματα εντός 

της εφαρμογής ηλεκτρ. Ψηφοφορίας. 

  

 6.6  Συλλογή και καταμέτρηση ψήφων  

 Η διαδικασία συλλογής και καταμέτρησης των έγκυρων ψήφων γίνεται αυτόματα από 

το σύστημα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η πλατφόρμα σταματά να δέχεται ψήφους 

την ώρα που έχει οριστεί και το σύστημα αρχίζει την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων 

ανά θέμα. Τα αποτελέσματα προστίθενται και σε αυτά της αυτοπρόσωπης (φυσικής 

παρουσίας) που ανακοινώνει η εφορευτική επιτροπή. 
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