ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου ΔΣ
της Εταιρείας μας για την περίοδο 2023-2024 αποκλειστικά διαδικτυακά και σε
διάστημα 3 ημερών Τρίτη 18 – Πέμπτη 20 Οκτωβρίου.
Για το λόγο αυτό πρέπει να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις μέσω
Τραπέζης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022, και να μας αποστείλετε
το καταθετήριο άμεσα, ώστε να ενημερωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι.
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των
εκλογών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και
ώρα 18.00.
Αιτήσεις Νέων Μελών, ώστε να μπορούν να ψηφίσουν μέχρι 17/9.
Υποψηφιότητες για την εκλογή στο νέο ΔΣ μέχρι τις 28/9.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι πέραν του δικαιώματος της ψηφοφορίας με την
καταβολή της συνδρομής παίρνετε κωδικούς και έχετε πρόσβαση στα διεθνή
περιοδικά και τα αποθηκευμένα συνέδρια.
Πως θα γίνουν φέτος οι εκλογές;
Φέτος οι εκλογές θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει φυσική
κάλπη στο συνέδριο.
Τι θα χρειαστώ για να συμμετάσχω στην ηλεκτρονική ψηφοφορία;
α) Θα πρέπει να έχει πληρωθεί η συνδρομή μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου (το
καλύτερο για να αποφύγετε τη ταλαιπωρία είναι να το κάνετε αυτό τώρα) και να σταλεί το
καταθετήριο στην εταιρεία.
Η κατάθεση της συνδρομής μπορεί να γίνει στους παρακάτω λογαριασμούς:
• Στοιχεία τράπεζας ALPHA BANK:
Αρ. Λογ. 194-00-2002-000375
ΙΒΑΝ: GR85 0140 1940 1940 0200 2000 375
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΒΙC): CRBAGRAAXXX
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK Κατάστημα Χατζηγιάννη Μέξη (194)
Επ' ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
•

Στοιχεία τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Αρ. Λογ.: 5051 035005-651
IBAN: GR39 0172 0510 0050 5103 5005 651
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ: BIRBGRAA
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Επ' ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετά την κατάθεση, παρακαλώ, όπως σταλεί αποδεικτικό κατάθεσης στο email:
imetaxa@hcs.gr ή στο geohcs@hcs.gr .

β) Θα πρέπει να έχετε διασταυρώσει ότι έχετε δώσει στη γραμματεία της εταιρίας
επικαιροποιημένα και μοναδικά στοιχεία email και κινητού τηλεφώνου. Ταυτόχρονα καλό
είναι να δείτε μήπως υπάρχει κάποιο τυπογραφικό λάθος του ονοματεπώνυμου σας στα
μητρώα της εταιρείας.
γ) Θα πρέπει να έχετε smartphone σχετικά σύγχρονο (να είναι τουλάχιστον των 5 τελευταίων
ετών) και να έχετε αναβαθμισμένο browser (ώστε να έχει όλα τα πρόσφατα πρωτόκολλα
κρυπτογράφησης). Προτείνουμε τον Firefox που για android συσκευές μπορείτε να τον
κατεβάσετε από εδώ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox και
για
iphone
από
εδώ
https://apps.apple.com/us/app/firefox-private-safebrowser/id989804926

Τι θα λάβω για την ηλεκτρονική ψηφοφορία;
α) Τη τελευταία Παρασκευή πριν την εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσουν να στέλνονται τα
SMS με το προσωπικό URL όπου θα είναι και αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για να ψηφίσετε.
Αυτό το URL θα λειτουργεί το διάστημα που θα διεξαχθούν οι εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι δε
θα λειτουργεί αν το πατήσετε πριν την έναρξη των εκλογών (είτε μετά το πέρας).
β) Θα υπάρχει και αποστολή email για όποιον προτιμά να ψηφίσει από τον ηλεκτρονικό του
υπολογιστή. Επειδή όμως υπάρχει πιθανότητα ο mail provider να έχει αυστηρά SPAM filters
καλό είναι να δείτε και το φάκελο αυτό μιας και μπορεί να πάει το mail σας εκεί. Προτείνουμε
να
χρησιμοποιήσετε
Firefox
για
την
εκλογική
διαδικασία
https://www.mozilla.org/el/firefox/new/

Με ποιον τρόπο μπορώ να ψηφίσω;
Μπορείτε είτε με τη χρήση του SMS είτε με το mail που θα σας στείλουμε. Το αποτέλεσμα
και η διαδικασία είναι η ίδια.

Δεν έλαβα το email αλλά έχω το SMS υπάρχει κάποιο θέμα; Θα μπορώ να ψηφίσω;

Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι αναγκαίο να έχετε και το email για να ψηφίσετε. Το
πιθανότερο είναι να είναι στο Spam folder, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να κάνετε κάτι εάν έχετε
το SMS.

Είχα δώσει τελικά λάθος στοιχεία, μπορώ να τα διορθώσω και να ψηφίσω τώρα που δεν
έχει τελειώσει ακόμα η εκλογική διαδικασία;
Ναι μπορείτε, πρέπει να απευθυνθείτε στη γραμματεία της εταιρείας ώστε να σας διορθώσει
τα στοιχεία σας και να σας σταλούν νέοι κωδικοί.

Είχα δώσει λάθος στοιχεία, είτε είχα δώσει και σε άλλο πρόσβαση στο mail μου, είτε έδωσα
το URL σε κάποιον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψήφισε κάποιος άλλος με αυτό το URL
οπότε δε μπορώ να ψηφίσω τώρα γιατί λέει το σύστημα ότι δε δικαιούται. Μπορώ να κάνω
κάτι;
Τα στοιχεία που σας αποστέλλουμε είναι αυστηρά προσωπικά, οπότε θέλει ιδιαίτερη
προσοχή για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά. Εφόσον μια ψήφος καταχωρηθεί αυτόματα
κλειδώνει η επιλογή αυτή στην ηλεκτρονική κάλπη και δεν μπορεί να ανακτηθεί είτε να
σβηστεί.
Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ελεγχθούν με τη γραμματεία της εταιρείας τα στοιχεία
επικοινωνίας σας και το ονοματεπώνυμο σας. Ακόμα είναι σημαντικό να είστε οικονομικά
ενήμεροι το ταχύτερο δυνατό, ώστε να έρθουν πιο γρήγορα τα στοιχεία για τη
ψηφοφορία.

Μπορώ να ψηφίσω από το εξωτερικό;
Μπορείτε να ψηφίσετε από οποιοδήποτε μέρος και να είστε (ίσως υπάρχουν περιορισμοί
στη Κίνα -μιας και μπορεί να μπλοκάρει συγκεκριμένες διευθύνσεις με το κεντρικό firewall
που έχει- και ίσως στη Ρωσία). Μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε και με χρήση VPN το σύστημα
δεν θα σας μπλοκάρει.

Μπορώ να ψηφίσω από οποιοδήποτε υπολογιστή (κοινόχρηστο υπολογιστή στο
νοσοκομείο, υπολογιστή στο σπίτι) ή κινητή συσκευή (tablet ή κινητό τηλέφωνο);
Αν έχετε το προσωπικό URL μπορείτε να ψηφίσετε από οποιαδήποτε συσκευή. (Αρκεί να
είναι σχετικά σύγχρονη και να έχει αναβαθμισμένο browser)

Πόσο και πότε είναι η εκλογική διαδικασία;

Η εκλογική διαδικασία θα κρατήσει τρεις μέρες, οπότε μπορείτε να ψηφίσετε οποιαδήποτε
μέρα. Συγκεκριμένα την Τρίτη και την Τετάρτη η ηλεκτρονική κάλπη θα είναι ανοιχτή όλο
το 24ωρο, ενώ την Πέμπτη μέχρι τις 18.00.
Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με τους κωδικούς και τη διαδικασία των
εκλογών θα μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΚΕ (2107258004-8) από 09.00-16.00. Την
Πέμπτη τις όποιες απορίες θα διαχειρίζεται απευθείας η εταιρεία διεξαγωγής εκλογών και
η εφορευτική επιτροπή, που θα βρίσκονται στο Μέγαρο Μουσικής.

Είναι ανάγκη να πάω στο συνέδριο για να ψηφίσω;
Όχι, μπορείτε από οπουδήποτε να ψηφίσετε και δεν υπάρχει η ανάγκη να είστε εκεί για να
ψηφίσετε.

Μπορώ να πληρώσω εάν δεν το έχω κάνει στο συνέδριο και να μου σταλούν οι κωδικοί τη
Πέμπτη;
Ναι μπορείτε να το κάνετε αυτό αλλά δε συνίσταται γιατί μπορεί να υπάρχει ταλαιπωρία και
καθυστερήσεις. Όπως και να έχει, εάν το κάνετε καλό είναι να πάτε αρκετά νωρίς ώστε να
έχετε χρόνο για την όλη διαδικασία.

Να ψηφίσω τη τελευταία ή τη πρώτη μέρα των εκλογών;
Δεν έχει καμία διαφορά, συνίσταται όμως να γίνει το ταχύτερο δυνατό (δηλαδή ακόμα και
τη πρώτη μέρα) για να έχετε το περιθώριο χρόνου σε περίπτωση προβλήματος.
Έχω κάποιο πρόβλημα με την ψηφοφορία/δεν λειτουργεί το URL, που μπορώ να
απευθυνθώ;
Στη γραμματεία της εταιρείας και στα τηλέφωνα της εταιρείας -2107258004 έως 8- τις ώρες
που η εκλογική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή τη Τρίτη και τη Τετάρτη από τις 09.00
μέχρι τις 16.00 και τη Πέμπτη από τις 09.00 μέχρι τις 18.00.

Ποιος αποφασίζει για αλλαγές είτε για παράπονα/προβλήματα που μπορεί κάποιος να
έχει;
Μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογική διαδικασία είναι η εφορευτική επιτροπή που
ακολουθεί τους κανόνες που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δεν έχει
προδιαγραφεί αποφασίζει αυτή και μόνο αυτή για το πως πρέπει να δράσει.

