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Αθήνα, 17 Μαΐου 2021 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35 Μ/ 2021 

 
ΑΠΟ:  Εφορεία Διοίκησης 
 
ΠΡΟΣ:    Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Νότιας Αττικής 
 
ΚΟΙΝ:  - Αναπληρωτή Γενικό Έφορο  

- Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο 
- Βοηθό Γενικό Έφορο Οργάνωσης & Λειτουργίας 
- Εφόρους Γενικής Εφορείας 
- Μέλη Ε.Π.Π. της Π.Ε. Νότιας Αττικής 
- Μέλη Ε.Κ.Σ. όλων των κλιμακίων ης Π.Ε. Νότιας Αττικής 

 
 

ΘΕΜΑ:    Υποψηφιότητες για την Ανάδειξη Περιφερειακού Εφόρου Νότιας  

Αττικής – Συνεδρίαση Ανάδειξης 

Αγαπητοί μου Συνεργάτες, 
 
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 26Μ/08.04.2021 και σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης, σας 
ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν έγκαιρα δύο υποψηφιότητες για τα καθήκοντα του Περιφερειακού 
Εφόρου Νότιας Αττικής : 

 
Δημήτρης Καλούπης (ΑΜ 14273) 

Κωνσταντίνος Χαρατσάρης (ΑΜ 11240) 
 

Οι υποψηφιότητες πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης και γίνονται δεκτές. 
 

Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Γ.Ε. 17/17.11.2020, η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή  28 Μαΐου 2021, από τις 19.00 μ.μ. έως 
τις 21.30 μ.μ., και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία.   
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της Διαδικασίας Ανάδειξης θα έχει ο Γενικός Έφορος, ως Πρόεδρος της 
Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία θα μετέχουν επίσης τα Ενήλικα Στελέχη Δημήτριος Τσαμαΐδης,  
Αρχηγός Συστήματος του 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νέας Σμύρνης και Δημήτριος Κοντογιάννης, 
Υπαρχηγός Συστήματος του 1ου Συστήματος Προσκόπων Ηλιούπολης. 
 
Σημειώνεται ότι προκειμένου οι Βαθμοφόροι να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη 
Συνεδρίαση Ανάδειξης και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει 
την ετήσια συνδρομή τους προς το Σ.Ε.Π. (απογραφή) για την τρέχουσα προσκοπική χρονιά 
(2020-2021) το αργότερο μέχρι την Σάββατο 22 Μαΐου 2021.  
 
Το πρόγραμμα της Συνεδρίασης Ανάδειξης έχει ως ακολούθως: 
 



19.00 Έναρξη τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Ανάδειξης  
19.05 Τοποθετήσεις υποψηφίων Περιφερειακών Εφόρων – Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις  
20.00 Έναρξη ψηφοφορίας  
22.30 Λήξη ψηφοφορίας – καταμέτρηση – ανακοίνωση αποτελέσματος 

 
Διαδικασία Συνεδρίασης Ανάδειξης 
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της δωρεάν εφαρμογής ZOOM, την οποία κάθε συμμετέχων 
θα πρέπει να εγκαταστήσει εκ των προτέρων είτε σε κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ είτε σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή που διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα, από την ιστοσελίδα:  
https://zoom.us/download#client_4meeting (zoom client for meetings). 
  
Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, κάθε συμμετέχων θα μπορεί να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη 
ακολουθώντας απλά τον σύνδεσμο https://zoom.us/j/93670609870. 

 
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω της έγκριτης και πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής 
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων 
ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο, σχεδιασμένο από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 
και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έναν τεχνολογικό φορέα που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος 
και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς 
της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. 
 
Κάθε Βαθμοφόρος που έχει δικαίωμα ψήφου θα λάβει πριν την έναρξη της ψηφοφορίας μήνυμα (email) 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. (e-sep), στο οποίο θα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος 
σύνδεσμος για τον ιστότοπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Εφόσον κάποιος Βαθμοφόρος 
που έχει δικαίωμα ψήφου δεν λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα (email), θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα 
με τον διαχειριστή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
elections@sep.org.gr. Ο Περιφερειακός Έφορος και οι Αρχηγοί Συστημάτων καλούνται να 
μεριμνήσουν για τον άμεσο έλεγχο και να βεβαιώσουν την ορθότητα των διευθύνσεων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Βαθμοφόρων που είναι καταχωρημένες στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. (e-sep), αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα 
στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε., στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mkerani@sep.org.gr και 
admin.c@sep.org.gr. 
 
Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβει κάθε ψηφοφόρος, 
μετά την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, η οποία θα 
διαρκέσει από τις 20.00 έως τις 22.30. Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό 
σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, 
την καταχώριση της προτίμησης του ψηφοφόρου και την υποβολή του ψηφοδελτίου. Στο βήμα της 
επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη το ψηφοδέλτιο καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες 
και ο ψηφοφόρος καταχωρεί την επιλογή του. Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο 
ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό 
μήνυμα (email) στον ψηφοφόρο επιβεβαιώνοντας την καταχώριση της ψήφου,  το οποίο ο ψηφοφόρος 
οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητο για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων. 
 
Σημειώνεται ότι ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι επιφορτισμένος με την προεργασία 
αυτής και δεν έχει τη δυνατότητα να δει τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Τα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής είναι επιφορτισμένα με την εκκίνηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω των προσωπικών 
κωδικών τους που θα λάβουν ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και για την αποκρυπτογράφηση των 
ψηφοδελτίων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων, η οποία γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος 
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«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής. Ομοίως, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τις 
προτιμήσεις των ψηφοφόρων. 
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, οι ψηφοφόροι μπορούν να 
επικοινωνούν με τον διαχειριστή της ψηφοφορίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση elections@sep.org.gr.   
 
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν μετά το πέρας αυτής.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η Ανακοίνωση Γ.Ε. 26Μ/08.04.2021. 
 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς  
 
 
 
 
 Χριστόφορος Χ. Μητρομάρας  
         Γενικός Έφορος  
 
 
 

 
 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών 

τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr. 
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