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Εξ αποστάσεως συμμετοχή σε ηλεκτρονική ψηφοφορία 
 

Παρακαλείσθε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΜ (gcu@otenet.gr) 

έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π. μ. 
 

Όροι συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. 
 
Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών (στο εξής ΕΕΜ) στην προσπάθειά της να διευκολύνει την 
συμμετοχή των μελών της, ειδικότερα εκείνων που κατοικούν μακριά από την έδρα της, αλλά και 
εκείνων που αδυνατούν να προσέλθουν, εφαρμόζει για τρίτη φορά τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 

συμμετοχής σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΜ. 
 
Η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας διασφαλίζεται από ψηφιακή πλατφόρμα, που θα 
χρησιμοποιηθεί. Η διαδικασία κρυπτογράφησης δεν επιτρέπει στον χρήστη να συμμετάσχει στην 
ψηφοφορία παραπάνω από μια φορά. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει πιστοποιηθεί σε 
προηγούμενες χρήσεις της και είναι προτεινόμενη ως η πλέον αξιόπιστη αυτήν τη στιγμή από το 

τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η όλη διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών, που θα οριστεί 
από την Γενική Συνέλευση.  

 
1. Στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία - όπως και στην κανονική - μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη, 
που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εξόφληση οφειλομένων συνδρομών έως 

και το έτος 2016 πριν από την Παρασκευή 3.3.17), όπως ορίζει το Καταστατικό της ΕΕΜ. 
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το γραφείο της Ένωσης για να ενημερώνεστε από τη γραμματεία 
εάν είστε ταμειακώς εντάξει.  
 
2. Η συμμετοχή στην διαδικασία προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου με 
το διαδίκτυο. Η χρήση των εντολών της ψηφιακής πλατφόρμας είναι στην αγγλική γλώσσα. Η 
συμμετοχή προϋποθέτει επίσης την έγκαιρη εγγραφή των ψηφοφόρων, οι οποίοι θα κάνουν χρήση 

αυτής της διαδικασίας στη σχετική λίστα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες (η έναρξη και η λήξη της 
διαδικασίας, οι κωδικοί πρόσβασης στην πλατφόρμα καθώς και οιαδήποτε άλλη σημαντική 
πληροφορία), θα αποσταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail 
address), που θα υποδείξουν οι ψηφοφόροι.  

 
3. Η επιλογή αυτού του τρόπου συμμετοχής δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την τελική διαμόρφωση 
της λίστας των εξ αποστάσεως ψηφοφόρων. Δηλαδή μετά την εγγραφή του στη λίστα, δεν 

επιτρέπεται ο ψηφοφόρος να ασκήσει το δικαίωμα του με φυσική παρουσία του στην κάλπη. 
 
4. Η ΕΕΜ από την πλευρά της θα κάνει ότι είναι δυνατόν για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του συστήματος. Η ΕΕΜ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση, που ανακύψουν τεχνικά ζητήματα, 
τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην εν λόγω διαδικασία. 
 

5. Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παραπάνω όρων. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος 
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