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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

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

την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής σε ψηφοφορία για εκλογές ή σε 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία λήψης απόφασης  που απαιτεί απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης , 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.  

  

Β. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

• Διεύθυνση ηλεκτ. τ/χ (e-mail) που έχει δηλωθεί στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Τα μέλη 

που έχουν ήδη δηλώσει  το e-mail τους αυτόματα έχουν συμπεριληφθεί στον 

πίνακα των μελών που έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ 

αποστάσεως.  Μέλη που δεν έχουν δηλώσει διευθ. ηλεκτρ. τ/χ μπορούν μέχρι 

την Τετάρτη 21 Οκτ. 2020 και ώρα 12:00 να δηλώσουν διευθ. ηλεκτρ. τ/χ 

ώστε να συμπεριληφθούν στον πίνακα.  

• Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρ. 

υπολογιστή ή έξυπνο κινητό (smartphone) ή tablet 

• Να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι την Τετάρτη 21 Οκτ. 2020 και ώρα 

12:00 
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 (1) Σύνταξη καταλόγου «Ψηφοφόρων με δυνατότητα ηλεκτ. 

ψηφοφορίας» 

• Την 22 Οκτ 2020 ώρα 12:00  συντάσσεται ο τελικός κατάλογος 

«Ψηφοφόρων με δυνατότητα ηλεκτ. ψηφοφορίας» δηλαδή μελών που 

έχουν δυνατότητα  να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.  

• Το μέλος που είναι στον κατάλογο «Ψηφοφόρων 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. 

• Για μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,  καθόσον δεν έχουν 

το δικαίωμα να ψηφίσουν για την απαλλαγή ευθύνης τους, κατά την είσοδό 

τους δεν θα έχουν δυνατότητα ψηφοφορίας για το θέμα που τους αφορά 

(Απαλλαγή ευθύνης Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου)  

αποκλειόμενοι από το σύστημα-λογισμικό.       

   

 (2) ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

• Το μέλος εισέρχεται στον σύνδεσμο https://osman.glideapp.io για να 

συνδεθεί στην πλατφόρμα ψηφοφορίας η οποία θα είναι ανοιχτή για 

συμμετοχή από 12:30 μ.μ έως 02:30 μ.μ τις ημέρες 25 Οκτ, 01 Νοε. και 08 

Νοε.2020 

 

• 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 στα δικαιούμενα 

μέλη που δεν έχουν ακόμη ψηφίσει 

να προχωρήσουν στη διαδικασία. 
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• Λαμβάνει στο e-mail του έναν 5ψήφιο κωδικό (pin)  

 

με τον οποίο θα εισέλθει στο ψηφοδέλτιο όπου για το κάθε θέμα ξεχωριστά 

θα μπορεί πλέον να ψηφίσει με δυνατότητα επιλογής ΝΑΙ-ΟΧΙ ή ΛΕΥΚΟ. 

Προσοχή να ελεγχθεί αν το e-mail έχει έρθει στα ανεπιθύμητα (spam) 

• Σε περίπτωση που την 25η Οκτ. 2020 δεν έχει επιτευχθεί απαρτία 

σύμφωνα με το καταστατικό, θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα ψηφοφορίας  

το μνμ «ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕ. 2020 και ώρα  12:30-

14:30 ». Το ίδιο ίσως συμβεί και στη πρώτη  επαναληπτική (1 Νοε 2020) 

οπότε θα δει αντίστοιχο μνμ που θα παραπέμπει στην τελευταία οριστική  

(8 Νοε. 2020) καθόσον  δεν απαιτείται απαρτία αλλά ψηφίζουν όσοι είναι 

παρόντες (φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά)  

• Το μέλος αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφοφορίας ενημερώνεται ότι 

η ψήφος του έχει καταχωρηθεί. 

• Σε περίπτωση που από την παραβολή των καταλόγων αυτών που 

ψήφισαν ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία διαπιστωθεί διπλοψηφία , 

ακυρώνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

  

(3) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ  

 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. Την ίδια ώρα περίπου θα 

τερματιστεί και η ψηφοφορία  με φυσική παρουσία (κλείσιμο κάλπης). 




