ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αγαπητά Μέλη,

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που σας έχει ήδη αποσταλεί, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου η οποία έχει οριστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα
έναρξης 16.00 (με επαναληπτική ημερομηνία σύγκλησης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16.00), θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη ως προς τα
συμμετέχοντα Μέλη.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην αναλυτική Πρόσκληση η οποία σας έχει αποσταλεί (και έχει
αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.bhcc.gr) ως προς τους όρους συμμετοχής και τις
σχετικές προθεσμίες.

I.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συμμετοχή των Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η διαπίστωση της απαρτίας για την
έναρξή της, η ψηφοφορία επί των Θεμάτων 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης και η συζήτηση επί όλων
των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
ZΟΟΜ.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία επί των Θεμάτων 4, 6, 7, καθώς και του θέματος 8
«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου» που θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτικά μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας ΖΕΥΣ.

Ι.1.

Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω ZOOM

Προκειμένου να εισέλθετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω Zoom, θα σας αποσταλεί έγκαιρα και
λίγες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ένα γενικό link (σύνδεσμος), στο
e-mail που έχετε δηλώσει για επικοινωνία με το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και με το
οποίο θα εισέλθετε στη Γενική Συνέλευση.
Πριν το άνοιγμα της πλατφόρμας ZOOM και για την ομαλή έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 15.15, παρακαλούμε πατήστε το συγκεκριμένο γενικό link για να
ξεκινήσει η προεγγραφή σας (pre-registration). Θα σας ζητηθεί η υποβολή φόρμας με υποχρεωτικά
πεδία προς συμπλήρωση (όνομα, επώνυμο, e-mail). Η αποστολή (submission) της παραπάνω φόρμας
θα σας επιτρέψει τη μετάβαση στο waiting room του Zoom Meeting ώστε να έχετε τη δυνατότητα
εισόδου στη Γενική Συνέλευση, είτε απευθείας είτε μέσω του μοναδικού link (συνδέσμου) που σε
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κάθε περίπτωση θα λάβετε στο e-mail σας (ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές οδηγίες στην Ενότητα ΙΙΙ
«ZOOM ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ» της παρούσας).
Εφιστούμε την προσοχή στα Μέλη να εισέλθουν στην εφαρμογή Zoom με τα ακριβή τους στοιχεία
(ονοματεπώνυμο και e-mail), άλλως δεν θα καταστεί δυνατή η πιστοποίησή τους και, ως εκ τούτου,
δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στη Γενική Συνέλευση. Τα ακριβή στοιχεία είναι απαραίτητα για
την ταυτοποίησή τους ώστε να διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία.
Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν μόνο γραπτώς ερωτήσεις μέσω του εργαλείου Chat στο Zoom, όπου θα αναγράφουν
στο τέλος το όνομα και το επώνυμό τους καθώς και τα στοιχεία του εκπροσωπούμενου από αυτά
νομικού προσώπου, εφόσον συμμετέχουν με την ιδιότητα εκπροσώπου νομικής οντότητας. Δεν θα
γίνονται αποδεκτές ανώνυμες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της τηλεδιάσκεψης και θα είναι ορατές σε όσους συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.
Μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ θα διεξαχθεί η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
και μόλις ολοκληρωθεί, τότε θα δοθούν από την Εφορευτική Επιτροπή οι οδηγίες για την μετάβαση
στο ψηφιακό σύστημα ΖΕΥΣ στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης 4, 6, 7 και 8.

Ι.2.

Ψηφοφορία επί των Θεμάτων 4, 6, 7 και 8 για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΕΥΣ

Εφόσον συζητηθούν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, αμέσως μετά και το αργότερο εντός μίας
ώρας θα λάβετε – αφού έχει εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης –
μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του ΕΔΥΤΕ (https://zeus.grnet.gr/zeus/) ένα
μοναδικό υπερσύνδεσμο (link) στο e-mail που έχετε δηλώσει με τον οποίο θα εισέλθετε στην
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ώστε να ψηφίσετε επί των θεμάτων 4, 6, 7, 8 της Ημερήσιας Διάταξης
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών νέου ΔΣ)
Τονίζεται ότι Μέλη τα οποία θα έχουν προσκομίσει εξουσιοδότηση (Proxy Β) εκπροσώπησης άλλου
Μέλους, θα λάβουν διαφορετικό, δηλαδή επιπρόσθετο e-mail, με σήμανση δίπλα στο όνομά τους
«Proxy by: … » και ξεχωριστό μοναδικό υπερσύνδεσμο (link) ώστε να ψηφίσουν και για το Μέλος, το
οποίο εκπροσωπούν.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΖΕΥΣ» απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο
τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) –
Google Chrome ή Mozilla Firefox- και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.
Πρόσθετες αναλυτικές τεχνικές οδηγίες ακολουθούν στο Παράρτημα Ι «ZEUS INSTRUCTIONS –
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΣ» της παρούσας, ενώ επιπλέον το Helpdesk του
Επιμελητηρίου (τηλέφωνο 210 72 10 361) θα παρέχει διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Έχει ληφθεί κάθε απαραίτητη μέριμνα για την εύκολη πρόσβασή σας στις ψηφιακές πλατφόρμες
πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και διενέργειας της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και θα είναι για εμάς ιδιαίτερη χαρά και τιμή να
συμμετέχετε όλοι.
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Για οποιεσδήποτε τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης ή/και ψηφοφορίας, μη
διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας βοηθήσουν οι τεχνικοί μας. Κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί helpdesk (τηλ. 210 72 10 361) για την
παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στα Μέλη και τους εκπροσώπους τους.

II.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

από 15.15: Άνοιγμα ZΟΟΜ εφαρμογής για διαδικασία προ-εγγραφής (pre-registration) των
Μελών
16.00 :

Διαπίστωση Απαρτίας
Η προεγγραφή Μελών θα διαρκέσει λίγη ώρα, παρακαλούμε για την υπομονή σας ώστε
να ολοκληρωθεί σωστά η διαπίστωση του αριθμού των Μελών για τον υπολογισμό της
απαρτίας. Επιτρέπεται η είσοδος των Μελών και κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης

~ 16.30:

Κήρυξη έναρξης Γενικής Συνέλευσης από την Ελληνίδα Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Άννα
Καλλιάνη, η οποία ανακοινώνει την ύπαρξη ή μη απαρτίας.

~ 16.30 - ...: ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Προέδρου και δύο Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης
Αναλαμβάνει καθήκοντα το Προεδρείο και ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
προβαίνει στην συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 2: Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3, 4, 5, 6, 7 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά το πέρας της συζήτησης και τις απαντήσεις των ερωτημάτων επί όλων των
θεμάτων, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα εξηγήσει συνοπτικά τη διαδικασία
ώστε να ακολουθήσει η ψηφοφορία επί των θεμάτων 4, 6, 7, 8 της Ημερήσιας Διάταξης
με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας «ΖΕΥΣ».

Σημειώνεται πως θα χρειαστεί μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας της Εφορευτικής Επιτροπής
προκειμένου να αποστείλει με e-mail στα αυτοπροσώπως συμμετέχοντα καθώς και στα
εξουσιοδοτημένα Μέλη (ένα άτομο εξουσιοδοτημένο ανά νομικό πρόσωπο), το μοναδικό link
(σύνδεσμο), με τον οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
ZEUS.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΣ
Η πλατφόρμα ψηφοφορίας θα «ανοίξει» μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης.
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Εφόσον εντός μίας ώρας από την ολοκλήρωση της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
δεν λάβετε στο e-mail σας μήνυμα με τίτλο: ZEUS – Time to Vote, με το προσωπικό σας link
(σύνδεσμο) και εφόσον δεν βρίσκεται ούτε στον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam/junk folder),
παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου (κα Λίνα Δέδε ή κα Λουΐζα Στέφα, 210
72 10 361) ή αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: events@bhcc.gr.
Το σύστημα για την ψηφοφορία θα παραμείνει ανοικτό για 3 (τρεις) ώρες και στη συνέχεια θα
«κλείσει» αυτόματα για την καταμέτρηση των ψήφων και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων. Η
ακριβής ώρα έναρξης της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής και εκτιμάται ότι θα είναι περίπου μισή ώρα μετά την ολοκλήρωση συζήτησης των
Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης ψήφου παραπάνω από μία
φορά εφόσον χρειαστεί, ωστόσο κάθε φορά μόνο η τελευταία λαμβάνεται υπόψιν και ακυρώνει την
προηγούμενη. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης μόνον εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων
(e-mail) εφόσον χρειαστεί.
Η Εφορευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρόνου της ψηφοφορίας εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο για σοβαρό λόγο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΖΕΥΣ»
Στο πληροφοριακό Σύστημα «ΖΕΥΣ» έχουν στηθεί τέσσερις (4) ηλεκτρονικές κάλπες, «4 ψηφοφορίες»
επί των ακόλουθων θεμάτων:
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 1: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 2: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 3: ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 4: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη θα κληθούν
να ψηφίσουν για τις Ψηφοφορίες: 1,2,3 επιλέγοντας μία από τις κατωτέρω δύο επιλογές κλικάροντας
το αντίστοιχο κουτάκι/box στην οθόνη τους:
o
o

ΕΓΚΡΙΝΩ / I APPROVE ή ΣΥΜΦΩΝΩ / I AGREE
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΩ / I DO NOT APPROVE ή ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ / I DO NOT AGREE

ή επιλέγοντας το κουμπί Λευκό, που θα βρίσκεται κάτω δεξιά της κάθε ψηφοφορίας.
Όσον αφορά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου,
θα ψηφίσετε τον ή τους υποψηφίους επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) δίπλα στο όνομά τους στο σχετικό
κουτάκι. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί σε ψηφιακή μορφή το ψηφοδέλτιο με προσυμπληρωμένα τα
στοιχεία όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά και την κατανομή τους σε Έλληνες και
Βρετανούς υπηκόους. Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής μέχρι 15 υποψηφίων, εκ των οποίων μέχρι
10 Ελληνικής και μέχρι 5 Βρετανικής υπηκοότητας.
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ΙΙΙ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZΟΟΜ
1.

Θα λάβετε μέσω e-mail και calendar request έναν γενικό σύνδεσμο (link), τον οποίο θα
ακολουθήσετε για την προ-εγγραφή σας (pre-registration) ει δυνατόν 45 λεπτά πριν το
άνοιγμα της πλατφόρμας για την έναρξη της ΓΣ (έναρξη προεγγραφών 15.15).

2.

Θα οδηγηθείτε στη φόρμα για τη συμπλήρωση των βασικών σας στοιχείων (όνομα,
επώνυμο, e-mail και προαιρετικά: τίτλο επιχείρησης/φορέα, τηλέφωνο).
a. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ακόμη η πλατφόρμα για τη Γενική Συνέλευση, επιλέγετε
Register και παράλληλα λαμβάνετε στο e-mail σας αυτοματοποιημένο μήνυμα
με το μοναδικό σύνδεσμο (link) για την είσοδό σας στη Γενική Συνέλευση.
b. ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ η πλατφόρμα για τη Γενική Συνέλευση, επιλέγετε Join Meeting
in Progress. Είτε μεταφέρεστε αυτόματα στον χώρο αναμονής του event
(waiting room) και πηγαίνετε στα βήματα 4 και 5, είτε θα χρειαστεί να
ακολουθήσετε το μοναδικό σύνδεσμο (link) για την είσοδό σας στη Γενική
Συνέλευση, τον οποίο θα λάβετε με αυτοματοποιημένο μήνυμα στο e-mail σας.
Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μοναδικό σύνδεσμο για
να μπείτε στη Γενική Συνέλευση. Ο γενικός σύνδεσμος είναι αυστηρά προσωπικός και
απαγορεύεται η μεταβίβαση/προώθηση οποιουδήποτε συνδέσμου, γενικού ή
μοναδικού ή άλλου κωδικού σε τρίτους καθώς ενδέχεται να προκύψει
αδυναμία/κώλυμα συμμετοχής ή/και αποκλεισμός των άμεσα ενδιαφερομένων,
μελών του Επιμελητηρίου που καλούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν.

3.

Το σύστημα θα ζητήσει να κάνετε λήψη (download) της εφαρμογής ZOOM, εφόσον δεν
την έχετε χρησιμοποιήσει ξανά πριν. Προχωρήστε σε Run, Allow στην εγκατάσταση της
εφαρμογής και Agree to the Terms of Service & Privacy Policy

4.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, θα επιλέξετε Join with Computer Audio.

5.

Οδηγείστε στο waiting room. Για να σας επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση,
θα πρέπει το προσωπικό του Επιμελητηρίου να σας πιστοποιήσει, ταυτοποιώντας το
ονοματεπώνυμο και το e-mail που έχει καταχωρήσει με τα δηλωθέντα από εσάς στοιχεία
στη φόρμα πριν τη Γενική Συνέλευση.

Τα Μέλη που θα πιστοποιηθούν ότι δικαιούνται να συμμετέχουν, θα προσμετρηθούν για
τον σχηματισμό απαρτίας, που είναι απαραίτητη για την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης

Προσοχή: Τα Μέλη υποχρεούνται να εισέλθουν στην εφαρμογή Zoom με τα ακριβή τους στοιχεία
(ονοματεπώνυμό και e-mail) άλλως δεν θα καταστεί δυνατή η πιστοποίησή τους και, ως εκ τούτου,
δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν δυνατότητα να απευθύνουν προφορικά τυχόν ερωτήματα, παρά
μόνο γραπτώς και επώνυμα μέσω του chat που παρέχει η εφαρμογή.
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Συστήνουμε στα Μέλη να ελέγξουν τη χρήση του Zoom σε όποια συσκευή επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν – και αν χρειάζονται κάποια βοήθεια, να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο όσο το
δυνατόν νωρίτερα.
Η εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας επιτάσσει την ορθή και προσεκτική πιστοποίηση
των μελών, κατά την είσοδό τους, από πλευράς Επιμελητηρίου και για το λόγο αυτό καλούμε τα
Μέλη μας να επιδείξουν την απαραίτητη υπομονή κατά την αναμονή τους στο waiting room.
Θα βιντεοσκοπηθούν μόνον τα μέλη του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής
Συνέλευσης, ενδεχομένως και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρουσίαση των ετήσιων
εκθέσεων και την απάντηση επί ερωτήσεων αφενός για την προβολή της ζωντανής παρουσίασης της
Γενικής Συνέλευσης στους συμμετέχοντες, και αφετέρου για την τήρηση των Πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης.
Ενημερώνουμε, δε, τα Μέλη μας για την ενδεχόμενη βιντεοσκόπησή τους στην περίπτωση της εκ
μέρους τους ενεργοποίησης της κάμερας. Σε περίπτωση εκ παραδρομής ενεργοποίησης της κάμερας
ή/και της καταγραφής ήχου από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως (μέσω
τηλεδιάσκεψης) διεξαγωγής της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας ZOOM, παρακαλούμε για την
άμεση απενεργοποίηση της βιντεοσκόπησης ή/και της καταγραφής ήχου, διαφορετικά
ενημερώνουμε ότι θα απενεργοποιηθεί από το προσωπικό του Επιμελητηρίου.

IV.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΣ
1. Μισή περίπου ώρα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης, θα λάβετε μέσω e-mail με τίτλο ZEUS – Time to Vote, ένα μοναδικό υπερσύνδεσμο
(link), τον οποίο θα ακολουθήσετε για να οδηγηθείτε στην πλατφόρμα του ΖΕΥΣ.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός της μίας ώρας με e-mail τον σχετικό κωδικό σας (και
επιπρόσθετο για κάθε proxy που ενδεχομένως έχετε λάβει), ή εφόσον έχετε οιοδήποτε
τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με το Helpdesk του
επιμελητηρίου (210 7210 361) ή αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
events@bhcc.gr.
2. Στα παράθυρα που ανοίγουν, επιλέγετε διαδοχικά:
a. Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα (Entering Voting Booth)
b. Υποβολή ψήφου σε όλες τις κάλπες (Cast vote for all polls) (συνίσταται η επιλογή
αυτή ώστε να ψηφίσετε με την σειρά επί όλων των θεμάτων)
c. Εκκίνηση (Start)
3. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 4 διαφορετικές ηλεκτρονικές κάλπες (4 ψηφοφορίες)
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΛΠΕΣ Νο 1, 2, 3
(αντιστοιχούν στα θέματα της ημερησίας διάταξης με αύξοντες αριθμούς 4, 6 και 7)

Προσοχή, ψηφίζετε για κάθε θέμα ξεχωριστά:
o

κλικάρετε μέσα στο κουτάκι δίπλα στην επιλογή σας ή πατάτε το κουτί Λευκό (Blank)
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o
o
o

πατάτε Continue
επιλέγετε «Επιβεβαιώνω ότι είμαι μόνος και κανένας άλλος δεν παρακολούθησε τις
επιλογές μου» (I confirm that I am alone and nobody has witnessed my selections)
υποβολή ψήφου (Submit ballot).

Το σύστημα σας μεταφέρει στο αμέσως επόμενο θέμα. Πατάτε Εκκίνηση (Start).
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΚΑΛΠΗ Νο. 4
(αντιστοιχεί στο 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης)
Προσοχή, ψηφίζετε τους υποψηφίους για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
o
o

Κλικάρετε το αντίστοιχο κουτάκι δίπλα στο όνομα/στα ονόματα της επιλογής σας και
αυτό/αυτά αλλάζει/αλλάζουν χρώμα (γίνεται πράσινο)
πατάτε Continue

Μπορείτε να ψηφίσετε έως 10 υποψήφιους Ελληνικής υπηκοότητας και έως 5 υποψήφιους
Βρετανικής υπηκοότητας. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται στο ψηφοδέλτιο, πάνω από τη λίστα
εκάστου καταλόγου υποψηφίων, που αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
Αν επιχειρήσετε να ψηφίσετε περισσότερους από τον επιτρεπτό αριθμό, οι υπόλοιπες επιλογές
αλλάζουν χρώμα (γίνονται γκρι) και δεν μπορείτε να τις κλικάρετε. Θα πρέπει να αποεπιλέξετε
κάποιον υποψήφιο ώστε να σας επιτραπεί να επιλέξετε κάποιον άλλον.
o

Και στο θέμα αυτό υπάρχει η επιλογή του Λευκού (Blank).

Μόλις ολοκληρώσετε την ψηφοφορία, εμφανίζεται ένα εικονίδιο επιβεβαίωσης στην πλατφόρμα ενώ
για κάθε ένα θέμα, για το οποίο έχετε ψηφίσει, λαμβάνετε ένα e-mail ψηφιακής απόδειξης
καταχώρισης της ψήφου σας.
Σε κάθε βήμα αλλά και αφού ψηφίσετε ή σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα σύνδεσής σας ή
άλλο, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό πλαίσιο/διάστημα της ψηφοφορίας για όλους τους
συμμετέχοντες, υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψετε σε προηγούμενο θέμα ή να εισέλθετε στην
πλατφόρμα ZEUS εκ νέου με το μοναδικό link (σύνδεσμο) από το e-mail σας και να αλλάξετε ή να
διορθώσετε ή να ολοκληρώσετε την ψήφο σας σε κάποιο ή σε όλα τα θέματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικότερες οδηγίες με βοήθεια εικόνων, ανατρέξτε στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ZEUS στο κάτω μέρος της
παρούσας.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων και ψηφοδελτίων μέσω της
πλατφόρμας ZEUS:
1) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινώσει πρώτα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης 4, 6 και 7.
2) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της
εκλογής των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου , τα οποία θα επικυρωθούν από τον Πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης.
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα κηρύξει το πέρας των εργασιών και
τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ
Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» (https://zeus.grnet.gr/zeus/) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την
αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία
της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους,
γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.
Η πρόσβαση των ψηφοφόρων στο πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» επιτυγχάνεται μέσω ενός απλού
προγράμματος περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (web browser), ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς
και οι οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν εντός του καθορισμένου
χρονικού διαστήματος, και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη της συμμετοχής τους.
Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας
και χωρίς καμία προσβολή του απορρήτου.
Το μόνο που χρειάζεται ο ψηφοφόρος προκειμένου να συμμετάσχει στην ψηφοφορία είναι ένας
ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Ο υπολογιστής από τον οποίο ο ψηφοφόρος θα υποβάλει την ψήφο του, θα πρέπει να έχει
εγκατεστημένο κάποιο από τα προτεινόμενα προγράμματα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (web
browser). Ο χρήστης μπορεί να βρεί τις τελευταίες εκδόσεις των προτεινόμενων προγραμμάτων στους
παρακάτω συνδέσμους:
Για το πρόγραμμα Mozilla Firefox:
Για το πρόγραμμα Google Chrome:

https://www.mozilla.org/firefox/
https://www.google.com/chrome/

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» χωρίς να απαιτείται πρόσβαση του
χρήστη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, συστήνεται η αποθήκευση του σχετικού
μηνύματος σε ασφαλές μέρος (προσωπικός υπολογιστής, USB stick κ.λπ.).
Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει όσες φορές επιθυμεί, εντός του διαστήματος
διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η υποβολή της ψήφου του χωρίς καμία
εξωτερική επιρροή. Κάθε νέα ψήφος διαγράφει την προηγούμενη, ενώ το αποδεικτικό της
ακύρωσης της προηγούμενης ψήφου περιλαμβάνεται και στην ψηφιακή απόδειξη
καταχώρισης ψήφου που αποστέλλεται στον ψηφοφόρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ZEUS
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας κατά τη χρήση της πλατφόρμας.
Παρατίθενται υποδείγματα εικόνων (screenshots), προς διευκόλυνσή σας.
E-mail για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία με θέμα Zeus Elections – Time to Vote

Ημερομηνίες/ώρες
έναρξης/λήξης /
Starting & ending
dates & time

Σύνδεσμος (link) προς
σύστημα «ΖΕΥΣ» / Link for
entering ZEUS platform

Στοιχεία
επικοινωνίας /
Contact info

Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος υπερσύνδεσμος (link) προς το διαδικτυακό
τόπο του συστήματος «ΖΕΥΣ». Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ακολουθώντας τον
σύνδεσμο αυτόν και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο ψηφοφόρος ενημερώνεται για τις ημερομηνίες και ώρες
έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
Συστήνεται η αποθήκευση του προσωπικού συνδέσμου ή και ολόκληρου του κειμένου του μηνύματος
σε κάποιο ασφαλές μέρος, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα «ΖΕΥΣ» ακόμα
και εάν δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο κατά την ημερομηνία και ώρα
διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
Συμμετοχή στην Ψηφοφορία

ΠΡΟΣΟΧΗ Εφόσον λάβουμε περισσότερα του ενός e-mails για να ψηφίσουμε εκπροσωπώντας
κάποιο άλλο μέλος/εταιρεία (proxy) θα πρέπει να ανοίξουμε τον κάθε υπερσύνδεσμο (link) σε νέο
παράθυρο ανώνυμης περιήγησης ή σε άλλο browser.
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Ακολουθώντας τον προαναφερθέντα σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο Ηλεκτρονικό
παραπέτασμα (Voting Booth) του συστήματος «ΖΕΥΣ». Εδώ μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις
ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, τα Μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
τα στοιχεία του ψηφοδελτίου, επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Εικόνα 1: «Ηλεκτρονικό παραπέτασμα» συστήματος «ΖΕΥΣ» (Enter Voting booth)
Για να εκκινήσει τη διαδικασία υποβολής ψήφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί Είσοδος στο ηλεκτρονικό
παραπέτασμα (Entering Voting Booth- 0).

Προβολή ψηφοδελτίου
/ View the ballot

Προβολή μελών εφορευτικής
επιτροπής / View the Electoral
Committee

Εικόνα 2α: Προβολή ψηφοδελτίου
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Εικόνα 2β: Προβολή μελών εφορευτικής επιτροπής (Trustee list)

Εικόνα 3: Έναρξη ψηφοφορίας για όλα τα θέματα (Enter voting booth)
Ο ψηφοφόρος επιλέγει το κουμπί Ψηφοφορία για ΟΛΕΣ τις κάλπες (Cast vote for ALL polls).
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Στοιχεία
επικοινωνίας /
Contact info

Εικόνα 4: Πληροφορίες και Στοιχεία Επικοινωνίας και Εκκίνηση (Information και Start)
Ανά πάσα στιγμή, ο ψηφοφόρος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε
ψηφοφορία, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια εφορευτική επιτροπή, πατώντας το
κουμπί «Πληροφορίες» (Information) που βρίσκεται στο πάνω δεξί τμήμα της σελίδας (0).
Στην οθόνη που εμφανίζεται υπάρχουν επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία (Εικόνα 4), η
οποία αποτελείται από δύο επιμέρους βήματα:
1. Συμπλήρωση ψηφοδελτίου (Filling in your ballot)
2. Κρυπτογράφηση και Υποβολή ψηφοδελτίου (Ballot encryption and submission)
Αφού διαβάσει τις οδηγίες, ο χρήστης πατάει το κουμπί Εκκίνηση (Start - Εικόνα 4).
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Εικόνα 5: Διαδικασία υποβολής ψήφου (Ballot Selections)
Στο σημείο αυτό και για κάθε θέμα προς ψηφοφορία, ο ψηφοφόρος συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο
σύμφωνα με τις επιλογές τους κλικάροντας μέσα σε ένα κουτί/box της επιλογής του ή επιλέγοντας
Λευκή Ψήφο (Blank Vote). Η επιλογή γίνεται πράσινη. Αμέσως μετά, πατάει Συνέχεια (Continue).
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Εικόνα 6: Επιβεβαίωση υποβολής ψήφου (Ballot submission)
Μετά από κάθε ψήφο, ο ψηφοφόρος πρέπει να επιβεβαιώσει την επιλογή του, επιλέγοντας κάθε
φορά
-

-

Επιβεβαιώνω ότι είμαι μόνος ή μόνη και κανείς άλλος δεν παρακολούθησε τις επιλογές
μου (I confirm that I am alone and nobody has witnessed my selections) (η επιλογή γίνεται
πράσινη) και
Υποβολή ψήφου (Submit ballot)

για να προχωρήσει στο επόμενο θέμα ψηφοφορίας. Ακολουθεί το ίδιο διπλό βήμα για τα πρώτα 3
θέματα ψηφοφορίας.
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Εικόνες 7 & 8: Ψηφοδέλτιο για την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Ballot: Elections of New
Board of Directors)
Ο ψηφοφόρος συμπληρώνει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τις επιλογές του (Εικόνα 7 &
8). Ο μέγιστος και ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός επιλογών εμφανίζεται πάνω από την λίστα επιλογών
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Εικόνα 9: Συμπλήρωση ψηφοδελτίου
Οι διαθέσιμες επιλογές (υποψήφιοι), εμφανίζονται με μπλε χρώμα, ενώ ο υποψήφιος (ή οι
υποψήφιοι) που έχουν επιλεγεί από το χρήστη εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (Εικόνα 9). Ο
ψηφοφόρος καλείται να επιλέξει τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους της προτίμησής του.
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Σημειώνεται ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα μη επιλογής υποψηφίου (όλες οι επιλογές παραμένουν
με μπλε χρώμα), οπότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται «λευκή ψήφος» (Blank Vote).
Για να συμπεριλάβει κάποιον υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό του, ο χρήστης απλά τον επιλέγει, πατώντας
με το ποντίκι πάνω στο ονοματεπώνυμό του. Το χρώμα του υποψηφίου αλλάζει αυτομάτως σε
πράσινο (Εικόνα 9). Ομοίως, για να αφαιρέσει κάποιον υποψήφιο από τις προτιμήσεις του, ο χρήστης
πατάει με το ποντίκι πάνω στο αντίστοιχο ονοματεπώνυμο, οπότε το χρώμα του υποψηφίου αλλάζει
σε μπλε (μη επιλεγμένος).
Εάν ο ψηφοφόρος επιλέξει τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων, το χρώμα των υπόλοιπων υποψηφίων
αλλάζει σε γκρι και δεν είναι επιλέξιμοι. Εάν ο ψηφοφόρος επιθυμεί να αλλάξει την επιλογή του, θα
χρειαστεί να αποεπιλέξει κάποιον υποψήφιο με πράσινο χρώμα, προτού επιλέξει κάποιον άλλον.
Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωράει στο 2ο βήμα, πατώντας το
κουμπί Συνέχεια (Continue) στο κάτω μέρος της σελίδας (0, Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Ολοκλήρωση διαδικασίας συμπλήρωσης ψηφοδελτίου (Submit audit ballot)
Σε αυτό το στάδιο, το ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται αυτόματα στον τοπικό υπολογιστή του
ψηφοφόρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται
να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με την επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή που
χρησιμοποιεί ο ψηφοφόρος. Στη συνέχεια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τις
επιλογές του, προτού υποβάλλει το κρυπτογραφημένο ψηφοδέλτιό του στο πληροφοριακό σύστημα
«ΖΕΥΣ» (11). Εάν επιθυμεί να προβεί σε τροποποίηση των επιλογών του μπορεί να επιστρέψει στο
προηγούμενο βήμα, πατώντας το κουμπί «Πίσω στις επιλογές ψηφοδελτίου» (Εικόνα 11)
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Επιβεβαίωση
επιλογών /
Confirm your
selections

Επιστροφή στο
Βήμα 1 / Back to
ballot selections

Εικόνα 11: Επισκόπηση ψηφοδελτίου (Ballot review)
Μόλις ο ψηφοφόρος είναι έτοιμος να υποβάλει την ψήφο του στην ψηφιακή κάλπη, πατάει κουμπί
Επιβεβαιώνω ότι είμαι μόνος και κανένας άλλος δεν παρακολούθησε τις επιλογές μου (I confirm that
I am alone and nobody has witnessed my selections), επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ελέγχου (01)
και πατάει Υποβολή ψήφου (Submit ballot), όπως και σε κάθε προηγούμενο ψηφοδέλτιο.
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Εικόνα 12: Υποβολή ψηφοδελτίου
Το κρυπτογραφημένο ψηφοδέλτιο για κάθε θέμα ψηφοφορίας αποστέλλεται στο σύστημα «ΖΕΥΣ»,
το οποίο ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή καταχώριση της ψήφου του (Εικόνα 12, Εικόνα 13).
Παράλληλα, το σύστημα εκδίδει αυτόματα και αποστέλλει στον ψηφοφόρο «Ψηφιακή απόδειξη
καταχώρισης της ψήφου» (Submission receipt) για κάθε θέμα ψηφοφορίας σε μορφή αρχείου
απλού κειμένου (Εικόνα 14).

Εικόνα 13: Επιτυχής καταχώριση ψήφου
Ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει το αρχείο αυτό, καθώς η προσκόμισή του είναι απαραίτητη για την
υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων. Συστήνεται η αποθήκευση του αρχείου τοπικά στον
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προσωπικό υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλο ασφαλές μέσο), ώστε να μην απαιτείται πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αποθήκευση μπορεί να γίνει είτε μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» (Εικόνα
13), είτε από το σχετικό μήνυμα (Εικόνα 14).

Συνημμένη
«ψηφιακή απόδειξη
καταχώρισης ψήφου» /
Attached digital vote receipt
via mail

Εικόνα 14: Αποστολή «ψηφιακής απόδειξης καταχώρισης ψήφου» (Successful vote cast / Encrypted vote)
Σε κάθε βήμα αλλά και μετά την ψηφοφορία σας, εφόσον δεν έχει λήξει η Γ.Σ. και το χρονικό
πλαίσιο της ψηφοφορίας για όλους τους συμμετέχοντες, υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψετε σε
προηγούμενο θέμα και να αλλάξετε ή να διορθώσετε την ψήφο σας. Ομοίως μετά από κάθε
επιλογή, πρέπει να κλικάρετε την επιλογή Επιβεβαιώνω ότι είμαι μόνος και κανένας άλλος δεν
παρακολούθησε τις επιλογές μου (I confirm that I am alone and nobody has witnessed my selections)
και Υποβολή ψήφου (Submit ballot) .
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