
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – [10.00 – 11.00]



Ο ψηφοφόρος λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 
μήνυμα, όπως το παρακάτω, με το οποίο καλείται να ψηφίσει.

Το μήνυμα περιέχει έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς 
το δικτυακό τόπο του συστήματος «ΖΕΥΣ».



Ακολουθώντας το σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος μεταφέρεται 
στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όπου 

πρέπει να εισάγει το username και το password που έχει
στο taxisnet. Έπειτα, πρέπει να επιλέξει συνέχεια και Αποστολή 
ώστε να διαβιβαστούν τα στοιχεία στον εξυπηρετητή της ΓΓΠΣ 

και να γίνει η επαλήθευση.



Ο ψηφοφόρος, εφόσον βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος
που έχει καθοριστεί  για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

ψηφοφορίας, όπως αναφέρεται στην 
αναλυτική ενημέρωση επιλέγει

«Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» 

Επικύρωσης πρακτικων Γ.Σ.

Ψηφοφορία επικύρωσης πρακτικών Γ.Σ.



Στο κουμπί Πληροφορίες πάνω δεξιά, μπορείτε να βρείτε

στοιχεία επικοινωνίας με την εφορευτική επιτροπή.



Πατήστε το κουμπί  Εκκίνηση κάτω δεξιά, για

να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.



Επιλέγετε ναι ή όχι (1 επιλογή)
κάνοντας κλίκ στη γραμμή που θέλετε
να ψηφίσετε και αυτόματα αλλάζει το 

χρώμα από μπλέ σε πράσινο.



Σε περίπτωση Λευκής ψήφου,
επιλέγετε το κουμπί 

κάτω δεξιά.



Όταν ψηφίσετε, πατάτε 
το κουμπί             ,κάτω δεξιά

για να καταχωρηθεί η ψήφος σας.



Στη συνέχεια, για να υποβληθεί η ψήφος σας,
πρέπει να κάνετε υποχρεωτικά 

κλίκ στην Επιβεβαίωση όπως φαίνεται στην εικόνα.



Και πατάτε το κουμπί 



Έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία
με επιτυχία. Το αποδεικτικό της συμμετοχής σας 

βρίσκεται στο email σας.



ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – [12.15 – 12.30]



Ο ψηφοφόρος λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 
μήνυμα, όπως το παρακάτω, με το οποίο καλείται να ψηφίσει.

Το μήνυμα περιέχει έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς 
το δικτυακό τόπο του συστήματος «ΖΕΥΣ».

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ



Ακολουθώντας το σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος μεταφέρεται 
στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όπου 

πρέπει να εισάγει το username και το password που έχει
στο taxisnet. Έπειτα, πρέπει να επιλέξει συνέχεια και Αποστολή 
ώστε να διαβιβαστούν τα στοιχεία στον εξυπηρετητή της ΓΓΠΣ 

και να γίνει η επαλήθευση.



Ο ψηφοφόρος, εφόσον βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος
που έχει καθοριστεί  για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

ψηφοφορίας, όπως αναφέρεται στην 
αναλυτική ενημέρωση επιλέγει

«Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» 

Εκλογής πρεοεδρείου Γ.Σ.

Ψηφοφορία εκλογής προεδρείου Γ.Σ.



Στο κουμπί Πληροφορίες πάνω δεξιά, μπορείτε να βρείτε

στοιχεία επικοινωνίας με την εφορευτική επιτροπή.



Πατήστε το κουμπί  Εκκίνηση κάτω δεξιά, για

να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.



Επιλέγετε πρόεδρο Γ.Σ.(1 επιλογή) και
Γραμματέα Γ.Σ. (1 επιλογή)

κάνοντας κλίκ στο όνομα που θέλετε
να ψηφίσετε και αυτόματα αλλάζει το 

χρώμα από μπλέ σε πράσινο.



Αν επιθυμείτε Λευκή ψήφο,
επιλέγετε το κουμπί 

κάτω δεξιά.



Όταν ψηφίσετε, πατάτε 
το κουμπί             ,κάτω δεξιά

για να καταχωρήσετε την ψήφο σας.



Στη συνέχεια, για να υποβάλετε την ψήφο σας,
πρέπει να κάνετε κλίκ στην Επιβεβαίωση.



Και πατάτε το κουμπί 



Έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία
με επιτυχία. Το αποδεικτικό της συμμετοχής σας 

βρίσκεται στο email σας.



ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – [17.00 – 18.00]



Ο ψηφοφόρος λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 
μήνυμα, όπως το παρακάτω, με το οποίο καλείται να ψηφίσει.

Το μήνυμα περιέχει έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς 
το δικτυακό τόπο του συστήματος «ΖΕΥΣ».

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Ακολουθώντας το σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος μεταφέρεται 
στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όπου 

πρέπει να εισάγει το username και το password που έχει
στο taxisnet. Έπειτα, πρέπει να επιλέξει συνέχεια και Αποστολή 
ώστε να διαβιβαστούν τα στοιχεία στον εξυπηρετητή της ΓΓΠΣ 

και να γίνει η επαλήθευση.



Ο ψηφοφόρος, εφόσον βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος
που έχει καθοριστεί  για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

ψηφοφορίας, όπως αναφέρεται στην 
αναλυτική ενημέρωση επιλέγει

«Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» 

Επικύρωσης πεπραγμενων - Ισολογισμός

Ψηφοφορία Επικύρωσης πεπραγμενων - Ισολογισμός



Επιλέξτε                             για να σας οδηγήσει 
το σύστημα αυτόματα σε όλες τις κάλπες. 



Στο κουμπί Πληροφορίες πάνω δεξιά, μπορείτε να βρείτε

στοιχεία επικοινωνίας με την εφορευτική επιτροπή.



Πατήστε το κουμπί  Εκκίνηση κάτω δεξιά, για

να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.



Επιλέγετε ναι ή όχι (1 επιλογή)
κάνοντας κλίκ στη γραμμή που θέλετε
να ψηφίσετε και αυτόματα αλλάζει το 

χρώμα από μπλέ σε πράσινο.



Σε περίπτωση Λευκής ψήφου,
επιλέγετε το κουμπί 

κάτω δεξιά.



Όταν ψηφίσετε, πατάτε 
το κουμπί             ,κάτω δεξιά

για να καταχωρήσετε τη ψήφο σας.



Στη συνέχεια, για να υποβάλλετε τη ψήφο,
πρέπει να κάνετε κλίκ στην Επιβεβαίωση.



Και πατάτε το κουμπί 



Το σύστημα αυτόματα μας μεταφέρει
στην επόμενη κάλπη 

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ),
και συνεχίζετε την διαδικασία ψηφοφορίας

πατώντας το πράσινο κουμπί              



Επιλέγετε ναι ή όχι (1 επιλογή)
κάνοντας κλίκ στη γραμμή που θέλετε
να ψηφίσετε και αυτόματα αλλάζει το 

χρώμα από μπλέ σε πράσινο.



Σε περίπτωση Λευκής ψήφου,
επιλέγετε το κουμπί 

κάτω δεξιά.



Όταν ψηφίσετε, πατάτε 
το κουμπί             ,κάτω δεξιά

για να καταχωρήσετε τη ψήφο σας.



Στη συνέχεια, για να υποβάλλετε τη ψήφο,
πρέπει να κάνετε κλίκ στην Επιβεβαίωση.



Και πατάτε το κουμπί 



Το σύστημα αυτόματα σας μεταφέρει
στην επόμενη κάλπη 

(ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ),

και συνεχίζετε την διαδικασία ψηφοφορίας
πατώντας το πράσινο κουμπί              



Επιλέγετε ναι ή όχι (1 επιλογή)
κάνοντας κλίκ στη γραμμή που θέλετε
να ψηφίσετε και αυτόματα αλλάζει το 

χρώμα από μπλέ σε πράσινο.



Σε περίπτωση Λευκής ψήφου,
επιλέγετε το κουμπί 

κάτω δεξιά.



Όταν ψηφίσετε, πατάτε 
το κουμπί             ,κάτω δεξιά

για να καταχωρήσετε τη ψήφο σας.



Στη συνέχεια, για να υποβάλλετε τη ψήφο,
πρέπει να κάνετε κλίκ στην Επιβεβαίωση.



Και πατάτε το κουμπί 



Έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία
με επιτυχία. Το αποδεικτικό της συμμετοχής σας 

βρίσκεται στο email σας.




