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Χρήση του ΖΕΥΣ στο ΟΠΑ

• Εκλογές συµβουλίου διοίκησης

– Ενιαίο ψηφοδέλτιο µε STV

• Εκλογές αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ

– Χωριστά ψηφοδέλτια µε σταυρούς– Χωριστά ψηφοδέλτια µε σταυρούς

• Εκλογές κοσµητόρων και προέδρων

– Επιλογή ενός υποψηφίου

• ∆ΕΝ χρησιµοποιείται στις εκλογές του συλλόγου ∆ΕΠ

– Οι εκλογές γίνονται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου

– Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν προβλέπεται από το καταστατικό
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Προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε

• Στις πρώτες εκλογές υπήρχαν ορισµένα προβλήµατα

– Ενστάσεις για το σύστηµα ψηφοφορίας

– Ενστάσεις για την ασφάλεια του συστήµατος

– ∆υσκολίες από την πλευρά των χρηστών

• Internet Explorer, παρωχηµένες εκδόσεις Firefox• Internet Explorer, παρωχηµένες εκδόσεις Firefox

• Προβλήµατα µε τα πανεπιστηµιακά e-mail

– Χρειάστηκε τεχνογνωσία στην εφορευτική επιτροπή

• Εξάσκηση δύο διοικητικών και δύο µελών ∆ΕΠ

• Στις επόµενες εκλογές δεν υπήρχαν προβλήµατα

– Η διαδικασία ήταν γνωστή στους ψηφοφόρους

– Η µέθοδος ψηφοφορίας ήταν πιο συνηθισµένη

– Αρκεί πια υποστήριξη από έναν διοικητικό υπάλληλο
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Θετικά και αρνητικά

• Θετικά

– Τα µέλη ∆ΕΠ δεν έχουν σταθερό ωράριο

– Το πανεπιστήµιο λειτουργεί 9πµ-9µµ

– Καµία ώρα δεν λειτουργεί για όλους

– Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είχε µεγαλύτερη συµµετοχή

• Σε συγκρίσιµες εκλογές (π.χ. εκλογές προέδρων)

• Αρνητικά

– Σύγχυση του µέσου µε τον στόχο

• Η αντίδραση στο συµβούλιο έγινε αντίδραση στο σύστηµα

• Η επιτυχία του συστήµατος ερµηνεύθηκε ως επιτυχία του συµβουλίου

– Μείωση των διαβουλεύσεων

• ∆εν διοργανώνονται συζητήσεις πριν τις εκλογές

• Ψηφίζουν περισσότεροι, αλλά συζητάνε λιγότεροι
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∆ιδάγµατα

• Χρειάζεται προσοχή στην εισαγωγή του συστήµατος

– Καλύτερα να εγκαινιαστεί µε κάτι ευρέως αποδεκτό

• Για να µην γίνει στόχος για τους λάθος λόγους

– Πρέπει να προβλεφθεί χρόνος για επίλυση προβληµάτων

• Στη δεύτερη χρήση όλα είναι πολύ πιο εύκολα

• Το σύστηµα πρέπει να υποβοηθά κάποιον στόχο

– Η ουσία είναι το τι ψηφίζουµε και όχι το πώς

• Το σύστηµα ψηφοφορίας είναι απλά ένα εργαλείο

– Η ψηφοφορία χωρίς διάλογο είναι δηµοσκόπηση

• Εµπλοκή των συµµετεχόντων στη διαµόρφωση των ερωτήσεων

– Ενίσχυση της διαβούλευσης πριν την ψηφοφορία

• Είτε µέσω συστήµατος διαβούλευσης τύπου openopv

• Είτε µέσω απλού forum για αδόµητο διάλογο
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