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Οδηγίες συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εκλογές 

του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) 
 

 
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 μέχρι το απόγευμα στις 19:00 θα λάβετε το απαραίτητο 

SMSγια τη συμμετοχή σας.  

Αποστολέας του μηνύματος θα είναι ο ISTH και το μήνυμα θα έχει το παρακάτω ενδεικτικό 

περιεχόμενο:  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΖΕΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ο ΑΜ ΧΧΧΧ* ΨΗΦΙΖΕΙ ΣΤΟ 

https://zeus.grnet.gr/zeus/vote/el/- ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

*O AM  είναι ο αριθμός σας στον εκλογικό κατάλογο 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβετε το SMS το Σάββατο 15Οκτωβρίου μέχρι το 

απόγευμα στις 19:00, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας (2310-998000, elections-isth@auth.gr)  για επαναποστολή του μηνύματος 

την Κυριακή 16/10/2022 από τις 08:00. 

Το SMS θα αποστέλλεται μόνο στον αριθμό κινητού που έχετε δηλώσει στον ΙΣΘ. 

Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία απαιτείται: 

1. Το SMSπου περιέχει τον κωδικό εισόδου στο σύστημα 

2. Smartphone, tablet ή υπολογιστής. Ο υπολογιστής πρέπει να έχει κάποιον από 

τους πλοηγούς GoogleChrome (μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα 

https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/)  ή MozillaFirefox (μπορείτε να 

τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα http://www.mozilla.org/el/firefox/new/) . 

3. Για τη διευκόλυνση των μελών δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα δίνεται 

και σε φορητούς υπολογιστές που θα είναι διαθέσιμοι στα κεντρικά γραφεία του 

ΙΣΘ Πλ. Αριστοτέλους 4. 

  

https://zeus.grnet.gr/zeus/vote/el/
mailto:elections-isth@auth.gr
https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/
http://www.mozilla.org/el/firefox/new/
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1. Σύντομες οδηγίες 
Ακολουθούν σύντομες οδηγίες συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: 

1. Ανοίγουμε τον σύνδεσμο που περιέχει το SMS που λάβαμε και κάνουμε είσοδο στο 

σύστημα με χρήση του κωδικού που περιέχεται στο SMS. 

2. Εισερχόμαστε στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα (παραβάν). Υπάρχουν 4 κάλπες ως 

εξής:  

- Διοικητικό Συμβούλιο  

- Εκπρόσωποι στη Γ.Σ του Π.Ι.Σ.  

- Πειθαρχικό Συμβούλιο 

- Εξελεγκτική Επιτροπή  

 

3. Επιλέγουμε την πρώτη επιλογή, δηλαδή να ψηφίσουμε σε όλες τις κάλπες (σ’ 

αυτήν την περίπτωση το σύστημα μας οδηγεί σειριακά και στις τέσσεριςκάλπες). 

4. Στην κάλπη επιλέγουμε πρώτα τον συνδυασμό (αν επιλέξουμε συνδυασμό χωρίς 

σταυροδοσία, η ψήφος είναι έγκυρη υπέρ του συνδυασμού. Αν δεν επιλέξουμε 

συνδυασμό, τότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής λευκής ψήφου). 

5. Επιλέγουμε τους υποψήφιους. 

6. Υποβάλλουμε την ψήφο μας. 

7. Μετά την υποβολή θα λάβουμεSMS επιβεβαίωσης της συμμετοχήςμας στη 

συγκεκριμένη κάλπη. 

8. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι ενεργή από την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στις 

09:00 έως τη Δευτέρα 17Οκτωβρίου στις 20:00. 

Μπορούμε να εισέλθουμε με τον ίδιο κωδικό του SMS και να ψηφίσουμεγια κάθε 

κάλπη όσες φορές θέλουμε. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη την τελευταία μας υποβολήκαι 

κάθε φορά μας επιβεβαιώνει με μήνυμα SMSότι υποβλήθηκεη ψήφος μας. 
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2. Αναλυτικές οδηγίες – Βήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

1. Ανοίγουμε το σύνδεσμο που περιέχεται στο SMSείτε από την έξυπνη συσκευή μας 

είτε από κάποιον υπολογιστή (με τον πλοηγό GoogleChrome ή MozillaFirefox, 

όχιInternetExplorerή MicrosoftEdge).Στη σελίδα που ανοίγει πληκτρολογούμε ή 

κάνουμε επικόλληση τον ΚΩΔΙΚΟ που λάβαμε στο SMS και επιλέγουμε το κουμπί 

Είσοδος. Ο κωδικός έχει τη μορφή ΧΧΧΧΧ-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-ΧΧΧΧ, όπου 

XXXX είναι τυχαίοι αριθμοί.  

Μπορούμε να εισέλθουμε στην ψηφοφορία με τον ίδιο κωδικό του SMS και να 

ψηφίσουμε όσες φορές θέλουμε για οποιαδήποτε κάλπη. Το σύστημα λαμβάνει 

υπόψη την τελευταία μας υποβολή στη συγκεκριμένη κάλπη που ψηφίζουμε.  
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2. Με την επιτυχή είσοδο ανοίγει το παράθυρο για την ψηφοφορία. Επιλέγουμε 

Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα για μπούμε στις ηλεκτρονικές κάλπες. 

 
 

3. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε να ψηφίσουμε για όλες τις κάλπες (Υποβολή 

ψήφου σε όλες τις κάλπες). 

  
 

Επιλέγουμε  

Υποβολή ψήφου σε 

όλες τις κάλπες 
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4. Επιλέγοντας Υποβολή ψήφου σε όλες τις κάλπες οδηγούμαστε στην πρώτη κάλπη 

όπου θα πρέπει να πατήσουμεΕκκίνηση για να ψηφίσουμε. 
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5. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον συνδυασμό για να εμφανιστούν οι υποψήφιοι ή 

μπορούμε να επιλέξουμε Λευκή ψήφοςγια να ψηφίσουμε λευκό.Αν θέλουμε να 

αλλάξουμε την επιλογή μας πρέπει να αποεπιλέξουμε πρώτα την τρέχουσα.

 

 

 

  

Επιλέγουμε 

πρώτασυνδυασμ

ό για να 

εμφανιστούν οι 

υποψήφιοι 
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6. Αφού έχουμε επιλέξει συνδυασμό επιλέγουμε υποψήφιους. Το σύστημα λαμβάνει 

υπόψη τα άνω όρια σταυροδοσίας κατά περίπτωση, τα οποία και αναφέρονται 

ανά συνδυασμό και ανά κάλπη.Αν επιλέξουμεσυνδυασμόχωρίς σταυροδοσία και 

προχωρήσουμε στην Υποβολή, η ψήφος είναι έγκυρη υπέρ του συνδυασμού. 

Πατούμε Συνέχεια για να προχωρήσουμε στην υποβολή.Αν φθάσουμε στο μέγιστο 

αριθμό επιλογών, το σύστημα μας απαγορεύει να επιλέξουμε άλλους και πρέπει 

να αποεπιλέξουμε κάποιους για να συνεχίσουμε.  

 

 
 

7. Στην επόμενη οθόνη βλέπουμε στιγμίαια την κρυπτογράφηση της ψήφου μας. 

 

  

Επιλέγουμε 

υποψήφιους 
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8. Με την ολοκλήρωση της κρυπτογράφησης οδηγούμαστε σε μία σύνοψη των 

επιλογών μας και πρέπει να επιλέξουμε το κουτάκι «Επιβεβαιώνω ότι είμαι μόνος ή 

μόνη …» και να πατήσουμε Υποβολή ψήφου για να καταχωρηθεί η ψήφος. 

Εναλλακτικά, πατώντας Πίσω στις επιλογές ψηφοδελτίου μπορούμε να 

διορθώσουμε/αλλάξουμε τις επιλογές μας.  

 
 

 

9. Μετά την υποβολή θα λάβουμε SMSτο οποίο επιβεβαιώνει την καταχώρηση της 

ψήφου μας για τη συγκεκριμένη κάλπη.  

Υποβάλλουμε την 

ψήφο μας 
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10. Στο σύστημα οδηγούμαστε να ψηφίσουμε στην επόμενη κάλπη. Πατούμε Εκκίνηση 

για να συνεχίσουμε. 

 

 

 

11. Ψηφίζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως στα βήματα 6-9.  

12. Στο τέλος, αφού ψηφίσουμε για όλες τις κάλπες και ολοκληρώσουμε εμφανίζεται 

μήνυμα για την επιτυχή υποβολή.  

 

  

Συνεχίζουμε στην 

επόμενη κάλπη 

με την Εκκίνηση 
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13. Αν θελήσουμε να ξαναψηφίσουμε για μία συγκεκριμένη κάλπη μόνο συνδεόμαστε 

ξανά με τον ίδιο τρόπο από την αρχή (βήμα 1) κι επιλέγουμε την κάλπη. 

 

Επιλέγουμε 

κάλπη 


