
From:                                 Christos Mpekios (TTS)
Sent:                                  Tue, 22 Jun 2021 16:29:00 +0300 (EEST)
To:                                      protocol@ad.auth.gr
Subject:                             [TTS] (ZEUS-4404) Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών 
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων και Φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Καλησπέρα σας,

Σε σχέση με το αίτημα σας και σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2358 - 03.06.2021, σας παραθέτουμε 
τα βήματα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων 
των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των 
Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, που 
αφορούν την Ψηφιακή Κάλπη Ζευς:

1. Ο διαχειριστής αποστέλλει αίτημα στη Ψηφιακή Κάλπη Ζευς (helpdesk@zeus.grnet.gr) για 
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, το οποίο θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

• Επωνυμία Φορέα (πχ. ΙΔΡΥΜΑ – ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ….)
• Είδος ψηφοφορίας (πχ. ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., κτλ.)
• Ημερομηνία διεξαγωγής ψηφοφορίας
• Εκτίμηση πλήθους ψηφοφόρων
• Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση e-mail)
• Στοιχεία διαχειριστή ψηφοφοριών (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση e-mail)

Το αίτημα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί (cc) παράλληλα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 3 του παραπάνω ΦΕΚ.

2. Η Ψηφιακή Κάλπη Ζευς, αφού αποδεχτεί το αίτημά σας, θα δημιουργήσει λογαριασμό, τα 
στοιχεία πρόσβασης του οποίου θα αποδώσει στο νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

3. Αναφορικά με την υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί από την Ψηφιακή Κάλπη Ζευς 
αυτοματοποιημένη διαδικασία για την αποδοχή προτύπου συμφωνητικού επεξεργασίας ΔΠΧ 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος θα δημιουργήσει μία ψηφοφορία, μέσω του λογαριασμού που θα του 
χορηγηθεί, για την υπογραφή του εν λόγω Συμφωνητικού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα λάβει 
πλήρεις και σαφείς οδηγίες.

4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, θα δημιουργήσει μία νέα ψηφοφορία (όχι δοκιμαστική) 
συμπληρώνοντας/επιλέγοντας μόνο τα παρακάτω πεδία:
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• Τύπος ψηφοφορίας
• Τίτλος ψηφοφορίας
• Περιγραφή ψηφοφορίας
• Έναρξη και λήξη ψηφοφορίας
• Γλώσσα επικοινωνίας
• Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα
• Λεκτικό «Ως Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υποβάλλω αίτημα για τη χρήση της 
«Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», και αποδέχομαι τους ακόλουθους Όρους Χρήσης καθώς και το 
Συμφωνητικό Επεξεργασίας ΔΠΧ για λογαριασμό του ανωτέρω Φορέα.»
• Όροι χρήσης σε μορφή συνδέσμου
• Συμφωνητικό Επεξεργασίας ΔΠΧ σε μορφή συνδέσμου

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία αφορά αποκλειστικά την αποδοχή των 
Όρων και του Συμφωνητικού. Συνεπώς, τα παραπάνω πεδία, πέραν των τελευταίων τριών 
(3), συμπληρώνονται κατ’ εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικά. Ωστόσο, για λόγους 
τυπικότητας, προτείνεται τα πεδία να συμπληρώνονται με συναφή στοιχεία.
Επιπλέον, εάν ο Νόμιμος εκπρόσωπος εκτελεί παράλληλα χρέη διαχειριστή, δεν θα 
αποδοθεί δεύτερος (2ος) λογαριασμός. 

5. Όταν ο Νόμιμος εκπρόσωπος αποδεχτεί το Συμφωνητικό, ο διαχειριστής θα λάβει 
στοιχεία εισόδου για να διενεργήσει τη ψηφοφορία. Εάν ο διαχειριστής της ψηφοφορίας είναι 
το ίδιο πρόσωπο με τον Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, δεν θα χορηγείται νέος 
λογαριασμός.

6. Όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, ο διαχειριστής πατάει λήξη για να εκκινήσει τη 
διαδικασία παραγωγής των αποτελεσμάτων, η οποία εμπεριέχει τις ενέργειες των μελών της 
εφορευτικής επιτροπής, όπως παρουσιάζονται και στις οδηγίες χρήσης.

7. Τέλος, πραγματοποιείται η αποθήκευση των αποτελεσμάτων.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας προωθήσετε τα απαραίτητα στοιχεία που 
υπολείπονται, με απάντηση σε αυτό το email, για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας. Εάν 
δεν έχετε οριστεί διαχειριστής της ψηφοφορίας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που 
περιγράφονται παραπάνω.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής 
Χρηστών "Ζευς" μέσω e-mail στη διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr ή τηλεφωνικά στο 215-
215-7867 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00).

Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών "Ζευς"
Ψηφιακή Κάλπη Ζευς
powered by GRNET www.grnet.gr
Twitter: @grnet_gr || Facebook: @grnet.gr || LinkedIn: grnet || YouTube: GRNET EDYTE
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Καλημέρα.
Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού του ΑΠΘ με 
ΑΠ
34689/08-06-2021 και θέμα: Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των 
μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των 
μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, 
στα συλλογικά όργανα του Α.Π.Θ., καθώς και στα συλλογικά όργανα των 
επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του.
Συνημμένα: ένα (1)

Με εκτίμηση,
Γιολάντα Πατσιοδήμου
Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Α.Π.Θ.
τηλ. 2310996774
e-mail. yolanda@ad.auth.gr

Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι 
εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο 
παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο 
προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, 
αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των 
περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης 
παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του 
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αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το 
σύστημά σας.
Η επικοινωνία μέσω Internet δεν είναι ασφαλής και επομένως το ΑΠΘ δεν 
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε 
από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν 
περάσει σε αυτά.

Σας Ευχαριστούμε,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Email Disclaimer
The information in this email is confidential and is intended solely for the 
addressee(s). If you have received this transmission in error, and you are not 
an intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or 
use of this transmission or its contents is prohibited. Furthermore, you are 
kindly requested to send us back the original message to the sender’s 
address and delete the message from your system immediately.
Internet communications are not secure and therefore AUTH does not 
accept legal responsibility for the contents of this message and for any 
damage whatsoever that is caused by viruses being passed.

Thank You,
Aristotle University of Thessaloniki
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