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Οδηγίες συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εκλογές 

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης (ΤΕΑ-ΙΣΘ) 
 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 μέχρι τις 21:00 θα λάβετε το απαραίτητο SMS για τη συμμετοχή 

σας. Αποστολέας του μηνύματος θα είναι ο TEA-ISTH και το μήνυμα θα έχει το παρακάτω 

ενδεικτικό περιεχόμενο:  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΖΕΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΙΣΘ: Ο ΑΜ ΧΧΧΧ* ΨΗΦΙΖΕΙ ΣΤΟ 

https://zeus.grnet.gr/zeus/XXX - ΚΩΔΙΚΟΣ: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

*O AM  είναι ο αριθμός σας στον εκλογικό κατάλογο   

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβετε το SMS την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 μέχρι τις 21:00, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (2310-

994000, elections-tea-isth@auth.gr)  την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 από τις 08:00 το πρωί για 

επαναποστολή του μηνύματος. 

Το SMS θα αποστέλλεται μόνο στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού που γνωρίζει το ΤΕΑ- 

ΙΣΘ. 

Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία απαιτείται: 

1. Το SMS που περιέχει  τον κωδικό εισόδου στο σύστημα 

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

πλοηγούς Google Chrome (μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα 

https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/)  ή Mozilla Firefox (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 φορητό υπολογιστή που θα είναι διαθέσιμος στα γραφεία του ΤΕΑ-ΙΣΘ Επανωμής 

26 και Αδριανουπόλεως. 
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2. Σύντομες οδηγίες 
Ακολουθούν σύντομες οδηγίες συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: 

1. Ανοίγουμε το 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). Υπάρχει μία κάλπη ως 

εξής:  

- Διοικητικό Συμβούλιο  

3. Στην κάλπη επιλέγουμε τον υποψήφιο της επιλογής μας (αν δεν επιλέξουμε 

υποψήφιο, τότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής λευκής ψήφου). 

4. Υποβάλουμε την ψήφο μας. 

5. Μετά την υποβολή θα λάβουμε SMS επιβεβαίωσης της συμμετοχής μας.  

6. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι ενεργή από την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 09:00 

έως τις 19:00. 

Μπορούμε να εισέλθουμε με τον ίδιο κωδικό του SMS και να ψηφίσουμε όσες φορές 

θέλουμε. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη την τελευταία μας υποβολή και κάθε φορά μας 

επιβεβαιώνει με μήνυμα SMS ότι υποβλήθηκε η ψήφος μας. 
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3. Αναλυτικές οδηγίες – Βήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

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

είτε από κάποιον υπολογιστή (με τον πλοηγό Google Chrome ή Mozilla Firefox, όχι 

Internet Explorer ή Microsoft Edge). Στη σελίδα που ανοίγει πληκτρολογούμε ή 

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

Είσοδος. Ο κωδικός είναι 20ψήφιος και έχει τη μορφή XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, 

όπου XXXX είναι τυχαίοι αριθμοί. Δεν έχει σημασία αν θα βάλουμε παύλες ή κενά 

ενδιάμεσα από τους αριθμούς ή όχι.   

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 στην ηλεκτρονική κάλπη. 

 

  
 

3. Οδηγούμαστε στην ηλεκτρονική κάλπη για το Διοικητικό Συμβούλιο όπου θα πρέπει 

να πατήσουμε Εκκίνηση για να ψηφίσουμε.   
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4. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον υποψήφιο της επιλογής μας ή μπορούμε να επιλέξουμε 

Λευκή ψήφος για να ψηφίσουμε λευκό. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την επιλογή μας 

πρέπει να αποεπιλέξουμε πρώτα την τρέχουσα. Το σύστημα δεν μας επιτρέπει να 

επιλέξουμε περισσότερους από έναν υποψηφίους. 
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5. Στην επόμενη οθόνη βλέπουμε στιγμίαια την κρυπτογράφηση της ψήφου μας. 
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6. 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.   

 
 

 

7. Μετά την υποβολή θα λάβουμε SMS το οποίο επιβεβαιώνει την καταχώρηση της 

ψήφου μας για τη συγκεκριμένη κάλπη.  

8. Στο τέλος, εμφανίζεται μήνυμα για την επιτυχή υποβολή.  

 

 

Υποβάλλουμε την 

ψήφο μας 


