
 
 
 

Manual 
Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 

Module για τον Διαχειριστή  

 
 

 

 

 

 

Χρήστος Μουρατίδης 

Πειραιάς 2019



Περιεχόμενα 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................................................. 4 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .............................................................................................................................................................. 4 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ .................................................................................................................................................................  5 
Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ...................................................................................................................................... 6 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................................................................... 8 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................................................................................. 8 

Εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων ...................................................................................................................... 8 
Ρυθμίσεις του υποφακέλου Data ........................................................................................................................... 9 
Ρυθμίσεις του αρχείου Βάσης Δεδομένων ........................................................................................................... 12 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .................................................................................................................................................................  14 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ .................................................................................................................................................................. 14 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ................................................................................................................................ 16 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ........................................................................................................................ 16 
Η ΟΘΟΝΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ......................................................................................................................................................... 17 

Κωδικός διαχειριστή (password) .......................................................................................................................... 17 
Τοποθεσία της Βάσης ........................................................................................................................................... 18 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (PASSWORD) ............................................................................................................................. 18 
ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (PASSWORD) ......................................................................................................................... 20 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ..................................................................................................................................... 23 

Κεντρικό μενού (Κεντρική) .................................................................................................................................... 24 

Το μενού  (ή αλλιώς μενού Αρχείο) .................................................................................................... 25 
Ανοίγοντας περιεχόμενο ....................................................................................................................................... 26 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................................................................ 29 

ΣΧΟΛΕΙΟ ....................................................................................................................................................................... 29 
Προσθήκη Σχολείου .............................................................................................................................................. 29 
Διόρθωση στοιχείων Σχολείου .............................................................................................................................. 31 
Διαγραφή Σχολείου ............................................................................................................................................... 32 
Τρέχον Σχολείο ...................................................................................................................................................... 34 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ ............................................................................................................................................................... 35 
Προσθήκη Σχολικού Έτους .................................................................................................................................... 35 
Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους ................................................................................................................... 39 
Διαγραφή Σχολικού Έτους .................................................................................................................................... 42 
Τρέχον Σχολικό Έτος .............................................................................................................................................. 43 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ..................................................................................................................................................... 46 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ................................................................................................................................................... 46 
Προσθήκη μελών .................................................................................................................................................. 46 
Διόρθωση στοιχείων μέλους ................................................................................................................................ 49 
Διαγραφή μέλους.................................................................................................................................................. 51 
Δημιουργία κωδικών εισόδου .............................................................................................................................. 53 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ .................................................................................................................................................................. 56 
Προσθήκη  Υποψηφίων ........................................................................................................................................ 56 
Διόρθωση στοιχείων Υποψηφίου ......................................................................................................................... 59 
Διαγραφή Υποψηφίου .......................................................................................................................................... 62 
Αρίθμηση Υποψηφίων .......................................................................................................................................... 64 



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ................................................................................................................................................................ 66 
Εκτύπωση Ψηφοδελτίου ....................................................................................................................................... 66 
Παράμετροι εκτύπωσης Ψηφοδελτίου ................................................................................................................. 70 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (PINS) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ............................................................................................. 76 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ................................................................................................................................................................ 80 

Επιτήρηση προόδου καταχώρησης ψηφοδελτίων ............................................................................................... 80 
Δήλωση λήξης ψηφοφορίας ................................................................................................................................. 83 
Υπολογισμός του αποτελέσματος ......................................................................................................................... 85 
Εμφάνιση του αποτελέσματος .............................................................................................................................. 87 
Εμφάνιση του Πρακτικού ...................................................................................................................................... 89 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ........................................................................................................................... 93 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ .................................................................................................................................................................. 93 
Εμφάνιση Υποψηφίων .......................................................................................................................................... 93 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ................................................................................................................................................................ 95 
Εκτύπωση Ψηφοδελτίου Επαναληπτικής ............................................................................................................. 95 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (PINS) ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ....................................................................... 98 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ..............................................................................................................................................................  103 

Επιτήρηση προόδου καταχώρησης ψηφοδελτίων Επαναληπτικής .................................................................... 103 
Δήλωση λήξης ψηφοφορίας Επαναληπτικής ...................................................................................................... 106 
Υπολογισμός του αποτελέσματος Επαναληπτικής ............................................................................................. 108 
Εμφάνιση του αποτελέσματος Επαναληπτικής .................................................................................................. 110 
Εμφάνιση του Πρακτικού (μετά την Επαναληπτική) .......................................................................................... 112 

ΚΛΗΡΩΣΗ .......................................................................................................................................................... 117 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ................................................................................................................................................... 117 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ) ............................................................................................................. 122 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ..................................................................................................................................................... 125 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ................................................................................................................. 125 
 

 

 

 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

 
Εισαγωγή 
 
 

 
Το πρόγραμμα 
 

 

 
Το πρόγραμμα των Εκλογών 15μελούς Σχολείου v4.0 βοηθάει στην αυτοματοποίηση της 
εξαγωγής του εκλογικού αποτελέσματος. Αποτελείται από 3 ξεχωριστά τμήματα-εφαρμογές: 
  

1. Το module του Διαχειριστή. Είναι το κύριο module και το χειρίζεται ο εποπτεύων 
καθηγητής. 
 

2. Το module της Εφορευτικής Επιτροπής. Μέσω αυτού, το μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής (μαθητής) καταχωρεί τα ψηφοδέλτια. 
 

3. Το module της On-line ψηφοφορίας. Μέσω αυτού, οι μαθητές μπορούν να ψηφίσουν 
απ' ευθείας (στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου Πληροφορικής), χωρίς να 
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χρησιμοποιήσουμε χάρτινα ψηφοδέλτια! 
 

• Για την καταχώρηση των ψήφων χρησιμοποιούμε είτε το 2ο module είτε το 3o, τα 
οποία έχουμε εγκαταστήσει στους αντίστοιχους υπολογιστές. 

  

Το παρόν manual αφορά το module του Διαχειριστή. 

 

 
Δυνατότητες 
 
Το module του Διαχειριστή μας επιτρέπει: 

• Να ορίσουμε τα Στοιχεία του Σχολείου μας.  Μπορούμε να ορίσουμε περισσότερα 
Σχολεία, σε περίπτωση που το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί από π.χ. δύο Σχολεία.  
 

• Να ορίσουμε Σχολικά έτη για κάθε Σχολείο. Κάθε σχολικό έτος έχει τα δικά του στοιχεία 
ψηφοφορίας.  
 

• Να καταχωρίσουμε τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής.   
 

• Να καταχωρίσουμε τους Υποψηφίους και να τυπώσουμε το ψηφοδέλτιο.  
 

• Να βλέπουμε σε ξεχωριστό παράθυρο την πρόοδο της καταχώρησης των 
ψηφοδελτίων και το, μέχρι εκείνη τη στιγμή, αποτέλεσμα (ποιοί προηγούνται)!  
 

• Να εκτυπώσουμε κωδικούς ψηφοφόρων (PINs), σε περίπτωση που προτιμήσουμε να 
γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία, δηλαδή, οι μαθητές να ψηφίσουν απ' ευθείας 
παίρνοντας έναν μοναδικό κωδικό (PIN). Ο κωδικός αυτός αχρηστεύεται μόλις ψηφίσει 
κι έτσι δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.  
 

• Να υπολογίσουμε και εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.  
 

• Σε περίπτωση ισοψηφιών στην 15η θέση (για τα τακτικά μέλη) ή στην 20η (για τα 
αναπληρωματικά μέλη) προβλέπεται Επαναληπτική ψηφοφορία. Το πρόγραμμα 
αυτόματα "ανοίγει" την Επαναληπτική ψηφοφορία με τους αντίστοιχους Υποψηφίους.  
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• Σε περίπτωση ισοψηφιών στην Επαναληπτική ψηφοφορία προβλέπεται Κλήρωση. Το 
πρόγραμμα αυτόματα "ανοίγει" την Κλήρωση με τους ισοψηφήσαντες και διενεργεί την 
κλήρωση.  

 

 
Η ροή της εκλογικής διαδικασίας 
 
Παρακάτω, βλέπουμε, σχηματικά, τη ροή της εκλογικής διαδικασίας.   

• Τα μπλε κουτάκια πραγματοποιούνται στο module του Διαχειριστή. 
 

• Τα πράσινα κουτάκια πραγματοποιούνται στο module της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 

• Τα μοβ κουτάκια πραγματοποιούνται στο module της οn-line ψηφοφορίας. 

Σελίδα 6 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 
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Απαιτήσεις συστήματος 
 
Το module του Διαχειριστή έχει τις εξής τεχνικές απαιτήσεις συστήματος:  

• Windows XP με Service Pack 3 ή Windows Server 2003 SP2 και άνω. 
 

• Εγκατεστημένο το .NET Framework 4.0 και άνω.  Σε νεώτερα λειτουργικά συστήματα 
(π.χ. Windows 10) το .NET Framework θα είναι ήδη εγκατεστημένο. Αν όχι, τότε μπορείτε 
να το κατεβάσετε από εδώ: https://www.microsoft.com/el-
GR/download/details.aspx?id=17718 
 

• Access Database Engine 2010 32-bit ή 64-bit (ανάλογα με το σύστημα).  Αν δεν είναι 
εγκατεστημένη η Access Database Engine, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 

Στο site, στην ενότητα Details, θα δείτε δύο εκδόσεις: μία για 32-bit και μία για 64-bit. Αν 
έχετε Windows XP SP3 θα κατεβάσετε την 32-bit ενώ για τα επόμενα Windows, αν είναι 
Windows 64-bit  κατεβάστε την Access Database Engine 64-bit αλλιώς την 32-bit. 

 

 
Εγκατάσταση 
 
Το module του Διαχειριστή δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Απλά, αντιγράφετε το φάκελο του 
προγράμματος στο σκληρό δίσκο και εκτελείτε το πρόγραμμα 
Ekloges15Melous_MainModule.exe. Εφόσον, πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις, θα δείτε 
την οθόνη εισόδου. 

 
Εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων  
 

Όλα  τα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο της Βάσης Δεδομένων με όνομα 
Ekloges15Melous.accdb που βρίσκεται, εξ' ορισμού, στον υποφάκελο Data.  
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Θα πρέπει να γίνουν μερικές απλές ρυθμίσεις σε αυτόν τον υποφάκελο και στο αρχείο της 
Βάσης ώστε να μπορούν και το module του Διαχειριστή και τα υπόλοιπα δύο modules (της 
Εφορευτικής Επιτροπής και της On-line Ψηφοφορίας) να έχουν multi-user πρόσβαση σε αυτή 
μέσα από το τοπικό δίκτυο των υπολογιστών.  
 

 
Ρυθμίσεις του υποφακέλου Data  
 

O φάκελος Data πρέπει να γίνει μοιραζόμενος (shared).  Σε ένα σύστημα με Windows XP 
κάνουμε τα εξής βήματα:  

1) Κάνουμε δεξί κλικ στον φάκελο Data κι επιλέγουμε από το menu την εντολή Ιδιότητες. 

  

 

2) Στο παράθυρο ιδιοτήτων, πάμε στην καρτέλα Κοινή χρήση και επιλέγουμε Κοινή χρήση 
αυτού του φακέλου. Δίνουμε ένα κοινόχρηστο όνομα (π.χ. Ekloges15meloys_Data).   
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3) Από το ίδιο παράθυρο πατάμε το κουμπί Δικαιώματα. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει 

επιλέγουμε στα ονόματα ομάδων-χρηστών το Everyone και παρακάτω τσεκάρουμε ως 

δικαιώματα το Αποδοχή στο Πλήρης έλεγχος και πατάμε ΟΚ. 

Σελίδα 10 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

  

  

4) Επιστρέφοντας στο παράθυρο ιδιοτήτων πατάμε ΟΚ. Το εικονίδιο του φακέλου δείχνει ότι 
ο φάκελος πλέον είναι μοιραζόμενος (χεράκι). 

 

  

Παρόμοια είναι τα βήματα σε νεώτερες εκδόσεις των Windows. Επίσης, τα ίδια βήματα 
εκτελούμε ακόμα κι αν βάλουμε τον φάκελο Data σε άλλο σημείο του δίσκου. Η default θέση 
είναι ως υποφάκελος του προγράμματος. 
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Ρυθμίσεις του αρχείου Βάσης Δεδομένων 
 

Πρέπει να ρυθμίσουμε τα δικαιώματα χρήσης του αρχείου της Βάσης Δεδομένων 
Ekloges15Melous.accdb. Σε ένα σύστημα με Windows XP κάνουμε τα εξής βήματα:  

1) Κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο Ekloges15Melous.accdb κι επιλέγουμε από το menu την 

εντολή Ιδιότητες. 

  

  

2) Στο παράθυρο ιδιοτήτων, πάμε στην καρτέλα Ασφάλεια. Στο τμήμα "Ονόματα ομάδων ή 
χρηστών" επιλέγουμε την ομάδα χρηστών που κάθεται στον υπολογιστή. Στην περίπτωση της 
παρακάτω εικόνας, έχουμε επιλέξει την ομάδα Users (CLIENT02\Users) (όπου CLIENT02 είναι το 
όνομα του συγκεκριμένου υπολογιστή και Users η συγκεκριμένη ομάδα χρηστών). Στο τμήμα 
"Δικαιώματα" τσεκάρουμε Αποδοχή στο Πλήρης έλεγχος.  
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3) Πατάμε ΟΚ. 

  

Παρόμοια είναι τα βήματα σε νεώτερες εκδόσεις των Windows. 

Τώρα πια, τα modules της Εφορευτικής Επιτροπής ή της On-line Ψηφοφορίας που θα είναι 
εγκατεστημένα σε άλλους υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο, μπορούν να καταχωρούν τα 
ψηφοδέλτια στη Βάση. 

 

 

Σελίδα 13 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

 
Επικοινωνία 
 
Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα:  

E-mail:  mouratx@yahoo.com ή mouratx@hotmail.com 

Ιστοσελίδα:  http://users.sch.gr/mouratx 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/christos-mouratidis-513aa268/ 

  

   

Πειραιάς 2019  

 

 

 
Ευχαριστίες 
 
Τον Σεπτέμβριο του 1995 διορίστηκα ως Καθηγητής Πληροφορικής στο 7ο Γυμνάσιο 
Κερατσινίου (όπου παραμένω ακόμα και σήμερα). Τον επόμενο μήνα, Οκτώβριο, ήταν οι 
εκλογές για το 15μελές. Τότε, ο συνάδελφος Καθηγητής Φυσικής (και νυν συνταξιούχος!) 
Γιάννης Γιαπιτζάκης, μου πρότεινε να φτιάξω ένα πρόγραμμα που θα αυτοματοποιούσαμε τη 
διαδικασία υπολογισμού του εκλογικού αποτελέσματος. Πράγματι, έκατσα και έγραψα (στην 
κραταιά άλλοτε dBase) ένα πρόγραμμα.   

Αργότερα, το 1999, μετέφερα και προσάρμοσα τον κώδικα μέσα σε Access. Με την έλευση της 
πλατφόρμας .NET, κατά το 2005, κατασκεύασα μία εφαρμογή στο .ΝΕΤ περιβάλλον. Αυτή την 
εφαρμογή, με τις κατά καιρούς επιμέρους βελτιωτικές εκδόσεις μέχρι την v3.1, 
 χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια στο Σχολείο μου.   

Το 2014, κι έχοντας πλέον αφοσιωθεί στην πλατφόρμα WPF (Windows Presentation 
Foundation), με την οποία μπορείς να κατασκευάσεις μοντέρνες Windows desktop εφαρμογές, 
ανέπτυξα την έκδοση v4.0, η οποία είναι η πλέον ολοκληρωμένη. Καλύπτει όλες τις φάσεις της 
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εκλογικής διαδικασίας (αρχική ψηφοφορία, επαναληπτική, κλήρωση), είναι multi-user 
(επιταχύνοντας την καταχώρηση των ψηφοδελτίων σε ένα τοπικό δίκτυο) ενώ προσφέρει και 
την μοναδική δυνατότητα να ψηφίζουν οι μαθητές απ' ευθείας στους υπολογιστές (χωρίς 
χάρτινα ψηφοδέλτια). Περισσότερα, μπορούμε να δούμε, αν ανατρέξουμε στο λήμμα 
Δυνατότητες.  

Την έκδοση v4.0 χρησιμοποιούμε, πλέον από το 2017, στο Σχολείο μου.  

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, θα ήθελα να ευχαριστήσω:  

 Τον Γιάννη Γιαπιτζάκη, που μου έβαλε την ιδέα και με παρακίνησε εκείνον τον μακρινό 
Οκτώβριο του 1995. Παράλληλα, τον ευχαριστώ για τις συζητήσεις και προβληματισμούς 
που είχαμε για την υλοποίηση της v4.0 και ιδιαίτερα στο κομμάτι της On-line 
ψηφοφορίας.  
 

 Τους Διευθυντές μου, που στήριξαν την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια.  
 

 Και βέβαια, όλους τους μαθητές μου που ήταν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και 
χειρίστηκαν τις κατά καιρούς εκδόσεις του προγράμματος για την ηλεκτρονική 
καταχώρηση των ψηφοδελτίων και εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερα θα 
σταθώ, πρόσφατα, σε εκείνους τους εθελοντές μαθητές μου που έγιναν δοκιμαστές 
(testers) της έκδοσης v4.0. 
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Είσοδος στην εφαρμογή 
 
 

 
Πρόβλημα στην είσοδο στην εφαρμογή 
 
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο σφάλματος: 

  

 

  

Πιθανότατα, το σφάλμα οφείλεται στο ότι δεν είναι εγκατεστημένη η Access Database Engine 
ή δεν είναι εγκατεστημένη η σωστή έκδοσή της (32-bit ή 64-bit). Το πρόγραμμα αποθηκεύει τα 
δεδομένα σε μία Access Βάση Δεδομένων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να είναι 
εγκατεστημένη η σωστή έκδοση της μηχανής πρόσβασης σε αυτήν.   

Για την εγκατάσταση της Access Database Engine καθώς και για περισσότερες λεπτομέρειες 
μπορούμε να δούμε στο λήμμα Εισαγωγή > Απαιτήσεις συστήματος. 
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Η οθόνη εισόδου 
 
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα εμφανιστεί το παράθυρο εισόδου (Login window).  

 

  

Το παράθυρο αυτό περιέχει δύο τμήματα:  

1. Το τμήμα όπου πρέπει να δώσουμε τον κωδικό του διαχειριστή (password). 

2. Το τμήμα όπου βλέπουμε την τοποθεσία της Βάσης Δεδομένων (το αρχείο 
Ekloges15melous.accdb). Στην παραπάνω εικόνα, η Βάση Δεδομένων βρίσκεται στο 
σκληρό δίσκο C: και στον φάκελο Data, οποίος είναι υποφάκελος του Εκλογές 
15μελούς. 

  

 
Κωδικός διαχειριστή (password) 
 

Αρχικά, είναι ο 1234. Μόλις μπούμε στην εφαρμογή συνιστάται να τον αλλάξουμε (μενού 

--> Προτιμήσεις). Για το πώς γίνεται αυτό, ανατρέχουμε στο λήμμα Αλλαγή κωδικού 
εισόδου (password).  
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Τοποθεσία της Βάσης 
 

Εξ' ορισμού η Βάση βρίσκεται στον υποφάκελο Data της εφαρμογής. Αν το πρόγραμμα δεν 

βρίσκει τη Βάση ή θέλουμε να αλλάξουμε την τοποθεσία της, πατάμε το link Αλλαγή και 

βρίσκουμε το φάκελο στον οποίο έχουμε βάλει τη Βάση (αρχείο Ekloges15melous.accdb). 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι το πρόγραμμα δεν βρίσκει τη Βάση και εμφανίζει το σχετικό 
μήνυμα με κόκκινα γράμματα.  

 

   

 
Σημ.: Αν θα γίνεται καταχώρηση των ψηφοδελτίων από άλλους υπολογιστές σε τοπικό δίκτυο, 
με ενδεχομένως περιορισμένα δικαιώματα χρήστη, τότε πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις 
στον υποφάκελο Data και στο αρχείο Ekloges15melous.accdb. Για περισσότερα, 
ανατρέχουμε στο λήμμα Εγκατάσταση. 
 

  

 
Αλλαγή κωδικού εισόδου (password) 
 
Αρχικά, είναι ο 1234. Μόλις μπούμε στην εφαρμογή συνιστάται να τον αλλάξουμε.   
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Για να αλλάξουμε τον κωδικό εισόδου κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού    και επιλέγουμε Προτιμήσεις...  

 

  

2) Στο παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις, στην καρτέλα Ασφάλεια, δίνουμε τον τρέχον 
κωδικό εισόδου και τον νέο κωδικό εισόδου (δύο φορές, 4-12 χαρακτήρες). Κατά την 
πληκτρολόγηση θα βλέπουμε κουκκίδες.  
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3) Πατάμε το κουμπί Αποθήκευση. 

 Την επόμενη φορά που θα μπούμε στην εφαρμογή πρέπει να δώσουμε τον νέο κωδικό εισόδου 
που πληκτρολογήσαμε.  

  

 
Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη Βάση κρυπτογραφημένος.  Αν ξεχάσουμε τον 
κωδικό εισόδου δεν υπάρχει τρόπος να τον ανακτήσουμε! Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
επαναφέρουμε (reset) τον default κωδικό 1234. Για περισσότερα, ανατρέχουμε στο λήμμα 
Ξέχασα τον κωδικό εισόδου (password). 
 

  

 
Ξέχασα τον κωδικό εισόδου (password) 
 
Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη Βάση κρυπτογραφημένος.  Αν ξεχάσουμε τον κωδικό 
εισόδου δεν υπάρχει τρόπος να τον ανακτήσουμε! Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
επαναφέρουμε (reset) τον default κωδικό 1234.  

Για να επαναφέρουμε τον κωδικό εισόδου στον default 1234 κάνουμε τα εξής:  

1) Στον φάκελο της εφαρμογής βρίσκεται ένα μικρό πρόγραμμα (utility) που λέγεται 

ResetPassword.exe. Κάνουμε διπλό κλικ και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:  
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2) Κάνουμε κλικ στο link Εύρεση για να βρούμε το αρχείο της Βάσης 

(Ekloges15melous.accdb). Θα ανοίξει το παράθυρο εύρεσης αρχείου. Στην παρακάτω εικόνα 

έχουμε βρει το αρχείο μέσα στον φάκελο Data.  
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3) Πατάμε το κουμπί Άνοιγμα και αμέσως από κάτω από το link Εύρεση θα συμπληρωθεί το 
πλήρες όνομα του αρχείου της Βάσης (τοποθεσία) με πράσινο χρώμα.  

 

  

4) Τώρα πατάμε το κουμπί Επαναφορά (Reset). Στο παράθυρο επιβεβαίωσης επιλέγουμε 

Ναι.  

 

   

5) Αν η επαναφορά ήταν επιτυχής θα εμφανιστεί ένα σχετικό παράθυρο διαλόγου: 

 

Σελίδα 22 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

  

Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει η επαναφορά (π.χ. διαλέξαμε λάθος αρχείο Βάσης) τότε 
το πλήρες όνομα του αρχείου Βάσης θα εμφανιστεί με κόκκινο χρώμα. 

 

 
Το περιβάλλον της εφαρμογής 
 
Μετά την επιτυχή είσοδο εισερχόμαστε στο περιβάλλον της εφαρμογής. Στο πάνω μέρος 

διακρίνουμε το κουμπί (μενού Αρχείο) και το Κεντρικό μενού (Κεντρική)  μέσω του 
οποίου έχουμε πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες.   

Στο κάτω μέρος, είναι η γραμμή κατάστασης που εμφανίζει σχετικές πληροφορίες (ενεργό 
Σχολείο, Σχολικό Έτος, τρέχουσα ημερομηνία και δεξιότερα την κατάσταση των πλήκτρων Caps 
Lock, Num Lock και Insert).  

Στο πάνω δεξί μέρος μπορούμε να ανοίξουμε την Βοήθεια (Help)  της εφαρμογής.  
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Κεντρικό μενού (Κεντρική) 
 

Συνοπτικά, το Κεντρικού μενού (Κεντρική) είναι οργανωμένο σε τμήματα και περιέχει τις εξής 
επιλογές:  

Τμήματα Επιλογές Σύντομη περιγραφή 

Βασικά Στοιχεία Σχολείο... Καταχωρούμε τα στοιχεία του Σχολείου.  

  Σχολικό έτος... Καταχωρούμε τα στοιχεία του Σχολικού έτους. 

Ψηφοφορία Εφορευτική 
επιτροπή... 

Καταχωρούμε τα στοιχεία των μαθητών που θα 
είναι στην Εφορευτική Επιτροπή. 

  Υποψήφιοι... Καταχωρούμε τα στοιχεία των μαθητών που θα 
είναι Υποψήφιοι. 

  
Επιτήρηση προόδου 
καταχώρησης 
ψηφοδελτίων 

Μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της 
καταχώρησης των ψηφοδελτίων και να βλέπουμε 
ποιοί υποψήφιοι προηγούνται. 

  Δήλωση λήξης της 
ψηφοφορίας 

Ενεργοποιούμε τη λήξη της Ψηφοφορίας. Τότε 
ανοίγει η δυνατότητα υπολογισμού του 
αποτελέσματος. 

  Αποτέλεσμα 
Ανοίγει ένα μικρό μενού για να υπολογίσουμε το 
αποτέλεσμα, να το τυπώσουμε και να 
δημιουργήσουμε το Πρακτικό. 

Επαναληπτική 
ψηφοφορία Υποψήφιοι 

Βλέπουμε τους υποψήφιους της Επαναληπτικής. 
Αυτοί έχουν συμπληρωθεί αυτόματα μετά τη λήξη 
της αρχικής ψηφοφορίας και δεν έχουμε 
δυνατότητα τροποποίησης. 

  
Επιτήρηση προόδου 
καταχώρησης 
ψηφοδελτίων 

Μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της 
καταχώρησης των ψηφοδελτίων και να βλέπουμε 
ποιοί υποψήφιοι προηγούνται. 
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  Δήλωση λήξης της 
ψηφοφορίας 

Ενεργοποιούμε τη λήξη της Επαναληπτικής 
ψηφοφορίας. Τότε ανοίγει η δυνατότητα 
υπολογισμού του αποτελέσματος. 

  Αποτέλεσμα 
Ανοίγει ένα μικρό μενού για να υπολογίσουμε το 
αποτέλεσμα, να το τυπώσουμε και να 
δημιουργήσουμε το Πρακτικό. 

Κλήρωση Κλήρωση 

Ανοίγει ένα μικρό μενού για να δούμε τους 
υποψήφιους (όσοι ισοψήφησαν στην 
Επαναληπτική), να διεξάγουμε την κλήρωση και να 
δημιουργήσουμε το Πρακτικό. 

  

Όλες αυτές οι λειτουργίες (καθώς και μερικές που δεν περιλαμβάνονται στο κεντρικό μενού) 
επεξηγούνται στις σχετικές ενότητες της παρούσας Βοήθειας. 

  

 
Το μενού  (ή αλλιώς μενού Αρχείο) 
 

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να προσπελαστούν από το μενού . Στην παρακάτω 
εικόνα βλέπουμε ένα στιγμιότυπο όπου έχουμε επιλέξει την Ψηφοφορία και την Εφορευτική 
επιτροπή...  
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Ανοίγοντας περιεχόμενο 
 

Το περιβάλλον της εφαρμογής ακολουθεί το πρότυπο του tabbed interface, δηλαδή το 
περιεχόμενο ανοίγει σε καρτέλες. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε το Σχολείο... θα ανοίξει μία 
καρτέλα (tab) για να καταχωρίσουμε τα στοιχεία ενός ή περισσότερων Σχολείων, συνοδευόμενο 
από το σχετικό μενού λειτουργιών του.  

Μπορούμε να ανοίξουμε πολλές καρτέλες ταυτόχρονα (που πρέπει να αφορούν το ίδιο 
Σχολικό έτος). Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε ανοίξει τις καρτέλες Σχολικό έτος, Εφορευτική 
Επιτροπή και Υποψήφιοι. Επειδή τρέχουσα καρτέλα είναι η Υποψήφιοι (η τρέχουσα καρτέλα 

έχει χρώμα επικεφαλίδας μπλε και το σημάδι x για κλείσιμο ) και παράλληλα έχει ανοίξει και το 
μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος (με πράσινα γράμματα).  
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Σημ.: Τα ονόματα είναι παραδειγματικά και δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς μαθητές. Αυτό 
ισχύει σε όλες τις εικόνες της Βοήθειας που περιέχουν ονόματα μαθητών. 
 

  
Κάθε καρτέλα στο αριστερό μέρος έχει μία επιλογή Βοήθειας. Περιέχει σύντομες οδηγίες για 
το πώς θα χειριστούμε τα δεδομένα της καρτέλας (εδώ σε πίνακα) (προσθήκη/ διόρθωση/ 
διαγραφή κ.α.). Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε ανοίξει τις οδηγίες της καρτέλας Υποψήφιοι. 
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Βασικά στοιχεία 
 
 

 
Σχολείο 
 
  

 
Προσθήκη Σχολείου 
 

Την πρώτη φορά θα χρειαστεί να καταχωρίσουμε τα στοιχεία του Σχολείου μας. Για να γίνει 
αυτό κάνουμε τα εξής: 

  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολείο... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολείου. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα Σχολεία καθώς 
και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του 
στο πάνω μέρος. 
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 3)  Πατάμε το κουμπί από το μενού Σχολείο. Ανοίγει το αντίστοιχο 
παράθυρο:   

 
  

4) Καταχωρούμε την Ονομασία Σχολείου καθώς και αν θα είναι ως τρέχον. Για παράδειγμα, 

έχουμε καταχωρήσει την ονομασία 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ και το τσεκάρουμε ως 
τρέχον. 

  

 
  
  

 
Σημ.: Αν δώσουμε ονομασία Σχολείου που ήδη υπάρχει, τα γράμματα θα γίνουν κόκκινα. 
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5) Πατάμε ΟΚ. Η λίστα θα ενημερωθεί με το νέο Σχολείο και θα τεθεί ως τρέχον. Παράλληλα, 
αυτό θα φανεί και στη γραμμή κατάστασης ενώ και την επόμενη φορά που θα εισέλθουμε στην 
εφαρμογή θα το θυμάται. 

  

 
  
Με επιλεγμένο το νέο Σχολείο το επόμενο βήμα είναι να του προσθέσουμε το Σχολικό Έτος. 

 

 
Διόρθωση στοιχείων Σχολείου 
 

Για τη διόρθωση των στοιχείων του Σχολείου κάνουμε τα εξής: 

  

 1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολείο... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολείου. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα Σχολεία καθώς 
και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του 
στο πάνω μέρος. 
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3) Επιλέγουμε από τη λίστα των Σχολείων αυτό που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, πατάμε το 

κουμπί από το μενού Σχολείο.. 
  

 
  

4) Ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο διόρθωσης στοιχείων Σχολείου: 
  

 
  

5) Κάνουμε τη διόρθωση που θέλουμε (Ονομασία ή/και αν θα είναι τρέχον) και πατάμε ΟΚ. 
 
 

 
Διαγραφή Σχολείου 
 

Για τη διαγραφή ενός Σχολείου κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολείο... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 
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2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολείου. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα Σχολεία καθώς 
και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του 
στο πάνω μέρος. 

  

3) Επιλέγουμε από τη λίστα των Σχολείων αυτό που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, Πατάμε το 

κουμπί από το μενού Σχολείο. Στην παρακάτω εικόνα, θα διαγράψουμε 

το 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. 
  

 
  

4) Θα ανοίξει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής. 
  

 
  

5) Πατάμε Yes και το Σχολείο έχει διαγραφεί από τη λίστα. 
   

 
Σημ.: Η διαγραφή του Σχολείου συνεπάγεται και τη διαγραφή όλων των Σχολικών ετών που 
συνδέονται με αυτό και συνεπώς τα δεδομένα όλων των ψηφοφοριών του. 
 

Σελίδα 33 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

  

 
 Τρέχον Σχολείο 
 

Για να κάνουμε τρέχον ένα Σχολείο κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολείο... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολείου. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα Σχολεία καθώς 
και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του 
στο πάνω μέρος. 
  

3) Επιλέγουμε από τη λίστα των Σχολείων αυτό που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, πατάμε το 

κουμπί από το μενού Σχολείο. Στην παρακάτω εικόνα, θα κάνουμε τρέχον το 7ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. 
  

 
  

4) Το Σχολείο που επιλέξαμε γίνεται τρέχον. Όλες οι άλλες καρτέλες (tabs) που θα ανοίξουν 
(π.χ. Σχολικό έτος, Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι) θα αφορούν αυτό. Η γραμμή κατάστασης 
υποδεικνύει, επίσης, ποιό είναι το τρέχον.   
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Σημ.: Η εφαρμογή "θυμάται" το τρέχον Σχολείο. Συνεπώς, όποτε εισερχόμαστε στην εφαρμογή 
θα είναι ήδη επιλεγμένο ως τρέχον, όπως φαίνεται κι από τη γραμμή κατάστασης.  Αν δεν 
πρόκειται να διαχειριστούμε περισσότερα του ενός Σχολεία, αυτή τη διαδικασία την κάνουμε 
μία φορά.    
 

 

 
Σχολικό Έτος 
 
 

 
Προσθήκη Σχολικού Έτους 
 

Κάθε Σχολικό Έτος συνδέεται με ένα Σχολείο. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να έχουμε επιλέξει το 
σωστό Σχολείο ως τρέχον πριν ξεκινήσουμε να προσθέσουμε το Σχολικό Έτος. Η γραμμή 
κατάστασης υποδεικνύει ποιό είναι το τρέχον Σχολείο (καθώς και το τρέχον Σχολικό Έτος). 
Ανατρέχουμε στο λήμμα Τρέχον Σχολείο για το πώς θα κάνουμε ένα Σχολείο τρέχον.  

Έχοντας, λοιπόν, ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, ήρθε η ώρα για τις εκλογές του 15μελούς. Θα 
πρέπει να προσθέσουμε το Σχολικό Έτος. Κάνουμε τα εξής:  
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1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολικό Έτος... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

 2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολικού Έτους. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα (για 
το συγκεκριμένο Σχολείο) Σχολικά Έτη καθώς και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, 
έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος.  

 

  

3) Πατάμε το κουμπί από το μενού Σχολικό Έτος. Ανοίγει το 
αντίστοιχο παράθυρο:   
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4) Συμπληρώνουμε την Περιγραφή (είναι υποχρεωτικό πεδίο, π.χ. 2019-20), αν θα είναι 
τρέχον, αν θα είναι κλειδωμένο (χρήσιμο όταν έχουν ολοκληρωθεί η/οι 
ψηφοφορία/ψηφοφορίες), ο/η επιβλέπων Καθηγητής/τρια και την Ημερομηνία εκλογών. 

Τα τμήματα Ψηφοφορίες και Κλήρωση τα αφήνουμε ως έχουν.  

 Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε συμπληρώσει, ενδεικτικά, κάποια στοιχεία. 
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5) Πατάμε ΟΚ. Η λίστα θα ενημερωθεί με το νέο Σχολικό Έτος και θα τεθεί ως τρέχον. 
Παράλληλα, αυτό θα φανεί και στη γραμμή κατάστασης ενώ και την επόμενη φορά που θα 
εισέλθουμε στην εφαρμογή θα το θυμάται.  
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Τώρα, είμαστε έτοιμοι να καταχωρίσουμε τα στοιχεία των μαθητών της Εφορευτικής Επιτροπής 
και των Υποψηφίων. 
 

 
Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους 
 

Η διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την αλλαγή της 
κατάστασης της Ψηφοφορίας (ή αλλιώς Αρχική Ψηφοφορία), της Επαναληπτικής ή και της 
Κλήρωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε δηλώσει την λήξη της Ψηφοφορίας, οπότε η 
κατάστασή της γίνεται από Εκκρεμής σε Ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε ότι 
κάναμε λάθος κι ότι χρειάζεται να καταχωρίσουμε ή να διορθώσουμε κάποιο ψηφοδέλτιο. Την 
αλλαγή της κατάστασης θα την κάνουμε από εδώ. 

  
Για να διορθώσουμε τα στοιχεία ενός Σχολικού Έτους κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολικό Έτος... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολικού Έτους. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα (για το 
συγκεκριμένο Σχολείο) Σχολικά Έτη καθώς και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, 
έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του στο πάνω μέρος. 

  

3) Επιλέγουμε από τη λίστα των Σχολικών Ετών αυτό που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, πατάμε 

το κουμπί από το μενού Σχολικό Έτος. 
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4) Ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο διόρθωσης στοιχείων Σχολικού Έτους: 
  

 
  
Είναι ίδιο με το παράθυρο προσθήκης. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τις εξής αλλαγές:  

• Να αλλάξουμε την περιγραφή του Σχολικού Έτους. Αν δώσουμε περιγραφή που ήδη 
υπάρχει, θα εμφανιστεί με κόκκινα γράμματα. 
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• Να το κάνουμε τρέχον.  

• Να το κλειδώσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε από 
προσθήκες/τροποποιήσεις/διαγραφές τα στοιχεία των ψηφοφοριών του (Εφορευτική 
Επιτροπή, Υποψήφιοι, Ψηφοδέλτια). Γίνονται μόνο ανάγνωσης. 

• Να αλλάξουμε τον εποπτεύοντα Καθηγητή/Καθηγήτρια. 

• Να αλλάξουμε την Ημερομηνία και ώρα της εκλογικής διαδικασίας. 

• Να αλλάξουμε την κατάσταση των Ψηφοφοριών (Αρχικής και Επαναληπτικής) και της 
Κλήρωσης.  
Οι δυνατές καταστάσεις για την Αρχική Ψηφοφορία είναι Εκκρεμής, Ολοκληρώθηκε 

και Κλειδωμένη ενώ για την Επαναληπτική και την Κλήρωση υπάρχει και η επιλογή Δεν 
απαιτείται. Αυτές οι καταστάσεις αλλάζουν αυτόματα στο πρόγραμμα ανάλογα με την 
εξέλιξη των Ψηφοφοριών. Για παράδειγμα, αν ολοκληρώσουμε την Αρχική Ψηφοφορία 
και υπάρχουν ισοψηφήσαντες μαθητές (στην 15η ή/και 20η θέση) τότε η κατάσταση της 
Επαναληπτικής γίνεται Εκκρεμής. Παρόμοια, αν μετά την ολοκλήρωση της 
Επαναληπτικής υπάρχουν ισοψηφήσαντες τότε η κατάσταση της Κλήρωσης γίνεται 
Εκκρεμής. 
 
Αν για κάποιο λόγο, θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση θα το κάνουμε από εδώ 
χειροκίνητα. Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε μετά τη λήξη της Αρχικής Ψηφοφορίας 
(οπότε και δεν επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση ψηφοδελτίων) ότι πρέπει να 
διορθώσουμε ένα ψηφοδέλτιο (π.χ. από Άκυρο σε Κανονικό) και να το καταχωρίσουμε. 
Ερχόμαστε εδώ, αλλάζουμε την κατάσταση της Αρχικής Ψηφοφορίας σε Εκκρεμής. Στη 
συνέχεια, διορθώνουμε το ψηφοδέλτιο (από το module της Εφορευτικής), δηλώνουμε τη 
λήξη ξανά (οπότε και η κατάσταση γίνεται Ολοκληρώθηκε) και κάνουμε εκ νέου 
Υπολογισμό του αποτελέσματος. 

Κάθε κατάσταση έχει δίπλα κι ένα εικονίδιο διαγραφής . Αυτό σημαίνει ότι 
μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα μίας Ψηφοφορίας ή/και της Κλήρωσης. Έτσι, 
ακυρώνουμε μία Ψηφοφορία ή/και Κλήρωση. 

  

5) Πατάμε ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στη Βάση. 
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Διαγραφή Σχολικού Έτους 
 

Η διαγραφή του Σχολικού Έτους διαγράφει όλα τα δεδομένα του (Εφορευτικής Επιτροπής, 
Υποψηφίων, Ψηφοδελτίων και Αποτελεσμάτων).  

  
Για να διαγράψουμε ένα Σχολικό Έτος κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολικό Έτος... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολικού Έτους. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα (για το 
συγκεκριμένο Σχολείο) Σχολικά Έτη καθώς και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, 
έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του στο πάνω μέρος. 

  

3) Επιλέγουμε από τη λίστα των Σχολικών Ετών αυτό που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, πατάμε 

το κουμπί από το μενού Σχολικό Έτος. 

  

 
  

4) Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής.  
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5) Πατάμε Yes και το Σχολικό Έτος έχει διαγραφεί από τη λίστα.  
  

 
Σημ. 1:  Δεν ξεχνάμε να έχουμε επιλέξει πρώτα το σωστό Σχολείο, όπως φαίνεται στη γραμμή 
κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής. Βέβαια, αν έχουμε καταχωρημένο 
ένα μόνο Σχολείο (συνήθης περίπτωση), αυτό το θέμα δεν μας απασχολεί.  
 

Σημ. 2:  Η διαγραφή ενός Σχολικού Έτους αφορά το τρέχον Σχολείο. Αν θέλουμε να το 
διαγράψουμε από κι άλλα τυχόν καταχωρημένα Σχολεία, πρέπει να επαναλάβουμε τη 
διαδικασία αυτή.  
 

  

 
Τρέχον Σχολικό Έτος 
 

Για να κάνουμε τρέχον ένα Σχολικό Έτος κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Σχολικό Έτος... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Επιλογή Σχολικού Έτους. Εδώ, εμφανίζονται τα καταχωρημένα (για το 
συγκεκριμένο Σχολείο) Σχολικά Έτη καθώς και το επιλεγμένο (με το σύμβολο v). Παράλληλα, 
έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών του στο πάνω μέρος. 
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3) Επιλέγουμε από τη λίστα των Σχολικών Ετών αυτό που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, πατάμε 

το κουμπί από το μενού Σχολικό Έτος.  

  

Στην παρακάτω εικόνα, θα κάνουμε τρέχον το 2018-19. 
  

 
  

4) Το Σχολικό Έτος  που επιλέξαμε γίνεται τρέχον. Όλες οι άλλες καρτέλες (tabs) που θα 
ανοίξουν (π.χ. Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι) θα αφορούν αυτό. Η γραμμή κατάστασης 
υποδεικνύει, επίσης, ποιό είναι το τρέχον.  

  

 
  
  

 
Σημ.1: Η εφαρμογή "θυμάται" το τρέχον Σχολικό Έτος. Συνεπώς, όποτε εισερχόμαστε στην 
εφαρμογή θα είναι ήδη επιλεγμένο ως τρέχον, όπως φαίνεται κι από τη γραμμή κατάστασης.  
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Σημ.2: Όταν αλλάξουμε τρέχον Σχολικό Έτος, τυχόν ανοικτές καρτέλες (tabs) από το 
προηγούμενο (Εφορευτικής Επιτροπής, Υποψηφίων κλπ) κλείνουν αυτόματα. 
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Ψηφοφορία 
 
 

 
Εφορευτική Επιτροπή 
 
 

 
Προσθήκη μελών 
 

Η προσθήκη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται μαζικά σε έναν πίνακα.  
  
Για να προσθέσουμε ένα ή περισσότερα μέλη κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Εφορευτική Επιτροπή... 

Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Εφορευτική Επιτροπή. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλα τα 
καταχωρημένα μέλη της Εφορευτικής. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της 
στο πάνω μέρος. Αρχικά, ο πίνακας είναι άδειος, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. 
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3) Πάμε στην τελευταία γραμμή με την ένδειξη + και πληκτρολογούμε τα εξής στοιχεία: 

  
• Επώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο) 

• Όνομα 

• Τμήμα (π.χ. Α1) 

• Κωδικός εισόδου (για την είσοδο στο module της Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο 
γίνεται η καταχώρηση των ψηφοδελτίων από τα μέλη της). Μπορούμε να εισάγουμε 
χειρωνακτικά ή να το αφήσουμε να το συμπληρώσει το πρόγραμμα αυτόματα μέσω του 
σχετικού κουμπιού στο μενού. 

4) Πατάμε [Enter] κι επαναλαμβάνουμε το βήμα 3 για την εισαγωγή των στοιχείων για κάθε 
μαθητή-μέλος.  

  

5) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Εφορευτική Επιτροπή. 

  
Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε εισάγει 9 μαθητές, έναν από κάθε τμήμα του Σχολείου (πιο 
κάτω, αν και δεν φαίνεται, είναι η γραμμή με την ένδειξη +). 
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Σημ.1: Ίσως χρειαστεί να κυλήσουμε κατακόρυφα το περιεχόμενο του πίνακα για να δούμε την 
τελευταία γραμμή του πίνακα με την ένδειξη +.  Αν η γραμμή αυτή δεν εμφανίζεται, τότε 
πατάμε [Enter] στην τελευταία καταχωρημένη γραμμή. 
 

Σημ.2: Μετά την αποθήκευση τα μέλη ταξινομούνται κατά Τμήμα, Επώνυμο και Όνομα. 
Μπορούμε να κάνουμε κλικ στην επικεφαλίδα μίας στήλης του πίνακα για να ταξινομήσουμε 
κατά αύξουσα σειρά. Με ένα ακόμα κλικ ταξινομεί κατά φθίνουσα σειρά. 
 

Σημ.3: Μπορούμε να συμβουλευτούμε ανά πάσα στιγμή τις σύντομες οδηγίες που υπάρχουν 
αριστερά του πίνακα. 
 

Σημ.4: Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των μελών είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού της Εφορευτικής για διαγραφή, αποθήκευση και δημιουργία 
κωδικών εισόδου θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται προσθήκες/διορθώσεις. 
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Διόρθωση στοιχείων μέλους 
 

Για να διορθώσουμε τα στοιχεία ενός μέλους κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Εφορευτική Επιτροπή... 

Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Εφορευτική Επιτροπή. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλα τα 
καταχωρημένα μέλη της Εφορευτικής. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της 
στο πάνω μέρος.  

  

3) Κάνουμε κλικ στη γραμμή του μέλους που επιθυμούμε να διορθώσουμε. Στην παρακάτω 

εικόνα, έχουμε επιλέξει τη γραμμή της μαθήτριας ΛΙΒΑΝΙΟΥ.  
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4) Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κελί (πεδίο) για να ξεκινήσει η διόρθωση, οπότε θα επιλεγεί 
αυτόματα το περιεχόμενό του. Εναλλακτικά, πατάμε [F2] από το πληκτρολόγιο. Στην παραπάνω 
εικόνα, διορθώνουμε το Επώνυμο ΛΙΒΑΝΙΟΥ σε ΛΙΒΑΝΟΥ. 

  

5) Πατάμε το κουμπί από το μενού Εφορευτική Επιτροπή. Ένα πράσινο μήνυμα 
πάνω από τον πίνακα μας ενημερώνει ότι η αποθήκευση έγινε με επιτυχία.  

  

 
  

Το κουμπί θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν ξεκινήσουμε μία νέα διόρθωση ή προσθήκη 
ή διαγραφή  μέλους, ενώ ταυτόχρονα θα εξαφανιστεί το πράσινο μήνυμα. 
 

  
  

Σελίδα 50 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

 
Σημ.1: Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των μελών είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού της Εφορευτικής για διαγραφή, αποθήκευση και δημιουργία 
κωδικών εισόδου θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται προσθήκες/διορθώσεις. 
 

 

 
Διαγραφή μέλους 
 

Για να διαγράψουμε ένα μέλος κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Εφορευτική Επιτροπή... 

Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Εφορευτική Επιτροπή. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλα τα 
καταχωρημένα μέλη της Εφορευτικής. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της 
στο πάνω μέρος.  

  

3) Κάνουμε κλικ στη γραμμή του μέλους που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Στην παρακάτω 
εικόνα, έχουμε επιλέξει τη γραμμή της μαθήτριας ΛΙΒΑΝΙΟΥ και πατάμε το κουμπί 

από το μενού Εφορευτική Επιτροπή.  
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4) Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής: 
  

 
  

5) Πατάμε Yes και το μέλος απομακρύνεται από τον πίνακα. 
  

6) Πατάμε το κουμπί από το μενού Εφορευτική Επιτροπή για να ενημερωθεί η 
Βάση.  
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Σημ.1: Μπορούμε να επιλέξουμε ταυτόχρονα περισσότερα του ενός μέλη και να τα 
διαγράψουμε μεμιάς.  Το παράθυρο επιβεβαίωσης θα εμφανίσει τα ονοματεπώνυμά τους.  
 

Σημ.2: Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των μελών είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού της Εφορευτικής για διαγραφή, αποθήκευση και δημιουργία 
κωδικών εισόδου θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται προσθήκες/διορθώσεις. 
 

 

 
Δημιουργία κωδικών εισόδου 
 

Η καταχώρηση των ψηφοδελτίων πραγματοποιείται στο module της Εφορευτικής Επιτροπής, το 
οποίο είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας του τοπικού δικτύου. Η είσοδος σε αυτό 
το module γίνεται, για λόγους ασφάλειας, με κωδικό. Η δημιουργία των κωδικών αυτών μπορεί 
να γίνει χειρωνακτικά ή αυτόματα στον πίνακα των μελών της Εφορευτικής. 

  
Για να δημιουργήσουμε τους κωδικούς εισόδου κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Εφορευτική Επιτροπή... 

Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Εφορευτική Επιτροπή. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλα τα 
καταχωρημένα μέλη της Εφορευτικής. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της 
στο πάνω μέρος. Στην παρακάτω εικόνα, έχει ανοίξει η σχετική καρτέλα με τον πίνακα. 
Προσέχουμε τη στήλη Κωδικός εισόδου: 
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3) Τώρα, έχουμε δύο τρόπους να βάλουμε τους κωδικούς: 
  

• Είτε πάμε στα κελιά της στήλης Κωδικός εισόδου και βάζουμε χειρωνακτικά 
τους κωδικούς (ένας 4 έως 5 χαρακτήρων είναι αρκετός). 

• Είτε  πατάμε το κουμπί  από το μενού Εφορευτική Επιτροπή. 
Θα βγει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης:  
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Πατάμε Yes και η στήλη Κωδικός εισόδου θα συμπληρωθεί αυτόματα από την πρόταση 
του προγράμματος. Αν θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε κάποιον μεμονωμένα. 

  

4) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Εφορευτική Επιτροπή. 

  
Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα δείγμα: 

  
  
 

 
Σημ.1: Μπορούμε να επαναλάβουμε την αυτόματη δημιουργία όσες φορές θέλουμε. Δεν 
ξεχνάμε, στο τέλος, να κάνουμε Αποθήκευση. 
 

Σημ.2: Φροντίζουμε να μην είναι ανοικτό το module της Εφορευτικής Επιτροπής στους 
υπολογιστές του τοπικού δικτύου (εκεί, δηλαδή, που θα γίνει η καταχώρηση των ψηφοδελτίων). 
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Αν είναι ανοικτό, τότε το κλείνουμε και το ανοίγουμε ξανά. 
 

Σημ.3: Μπορούμε να συμβουλευτούμε ανά πάσα στιγμή τις σύντομες οδηγίες που υπάρχουν 
αριστερά του πίνακα. 
 

Σημ.4: Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των μελών είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού της Εφορευτικής για διαγραφή, αποθήκευση και δημιουργία 
κωδικών εισόδου θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται προσθήκες/διορθώσεις. 
 

 
 

 
Υποψήφιοι 
 
 

 
Προσθήκη  Υποψηφίων 
 

Η προσθήκη των Υποψηφίων γίνεται μαζικά σε έναν πίνακα.   

Για να προσθέσουμε έναν ή περισσότερους Υποψήφιους κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι... Εναλλακτικά, 

πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. Αν η κατάσταση της Ψηφοφορίας έχει 
τεθεί σε "Ολοκληρώθηκε" η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 

κατάσταση σε "Εκκρεμής" ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους.  

 2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλοι οι καταχωρημένοι 
Υποψήφιοι. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. 
Παρατηρούμε ότι, το μενού Υποψήφιοι έχει δύο υπο-μενού: Διαχείριση και Εκτύπωση (από 
εδώ τυπώνουμε το ψηφοδέλτιο).  
 
Αρχικά, ο πίνακας είναι άδειος, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.  
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3) Πάμε στην τελευταία γραμμή με την ένδειξη + και πληκτρολογούμε τα εξής στοιχεία:  

• Επώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο) 

• Όνομα 

• Τμήμα (π.χ. Α1) 

• Ο Αριθμός Υποψηφίου θα υπολογιστεί αυτόματα από το πρόγραμμα, σύμφωνα με την 
αλφαβητική σειρά τους. Η διαδικασία αυτή (αυτόματη αρίθμηση) ξεκινάει από το 
κουμπί στο μενού Υποψήφιοι και πραγματοποιείται όταν έχουμε ολοκληρώσει την 
εισαγωγή των Υποψηφίων (μπορούμε να εκτελούμε τη διαδικασία πολλές φορές και 
πάντως πριν ξεκινήσει η καταχώρηση των ψηφοδελτίων). 

4) Πατάμε [Enter] κι επαναλαμβάνουμε το βήμα 3 για την εισαγωγή των στοιχείων για κάθε 
μαθητή-Υποψήφιο.  

5) Πατάμε το κουμπί   από το μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση για να γίνει η 

αυτόματη αρίθμηση των Υποψηφίων, οπότε και θα συμπληρωθεί αυτόματα η στήλη Αριθμ. 
Υποψηφίου (σε κάθε μεταβολή των Υποψηφίων που επηρεάζει τη σειρά τους στον πίνακα (π.χ. 
Επώνυμο) πρέπει να επανεκτελούμε τη διαδικασία).   

6) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση. 
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Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε εισάγει 59 μαθητές. Επίσης, έχουμε εκτελέσει τη διαδικασία της 
αυτόματης αρίθμησης.  

 

  

 
Σημ.1:  Ίσως χρειαστεί να κυλήσουμε κατακόρυφα το περιεχόμενο του πίνακα για να δούμε την 
τελευταία γραμμή του πίνακα με την ένδειξη +.  Αν η γραμμή αυτή δεν εμφανίζεται, τότε 
πατάμε [Enter] στην τελευταία καταχωρημένη γραμμή. 

Σημ.2:  Μετά την αποθήκευση οι Υποψήφιοι ταξινομούνται κατά Τμήμα, Επώνυμο και Όνομα. 
Μπορούμε να κάνουμε κλικ στην επικεφαλίδα μίας στήλης του πίνακα για να ταξινομήσουμε 
κατά αύξουσα σειρά. Με ένα ακόμα κλικ ταξινομεί κατά φθίνουσα σειρά. Πριν όμως 
ξεκινήσουμε τον υπολογισμό της αυτόματης αρίθμησης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι 
Υποψήφιοι είναι ταξινομημένοι κατά Επώνυμο. 

Σημ.3:  Μπορούμε να συμβουλευτούμε ανά πάσα στιγμή τις σύντομες οδηγίες που υπάρχουν 
αριστερά του πίνακα. 
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Σημ.4:  Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των Υποψηφίων είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση για διαγραφή, αποθήκευση και 
υπολογισμό της αυτόματης αρίθμησης θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται 
προσθήκες/διορθώσεις. Αντίθετα, το μενού Υποφήφιοι-Εκτύπωση είναι ενεργό, αν 
επιθυμούμε να τυπώσουμε το ψηφοδέλτιο ή να κάνουμε ρυθμίσεις εκτύπωσης του 
ψηφοδελτίου. 
 

 

 
Διόρθωση στοιχείων Υποψηφίου 
 

Για να διορθώσουμε τα στοιχεία ενός Υποψηφίου κάνουμε τα εξής: 
  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι... Εναλλακτικά, 

πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. Αν η κατάσταση της Ψηφοφορίας έχει 
τεθεί σε "Ολοκληρώθηκε" η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 

κατάσταση σε "Εκκρεμής" ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους.   

2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλοι οι καταχωρημένοι 
Υποψήφιοι. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. 
Παρατηρούμε ότι, το μενού Υποψήφιοι έχει δύο υπο-μενού: Διαχείριση και Εκτύπωση (από 
εδώ τυπώνουμε το ψηφοδέλτιο).  

3) Κάνουμε κλικ στη γραμμή του Υποψηφίου που επιθυμούμε να διορθώσουμε. Στην 

παρακάτω εικόνα, έχουμε επιλέξει τη γραμμή της μαθήτριας ΓΕΩΡΓΑΛΗ.  
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4) Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κελί (πεδίο) για να ξεκινήσει η διόρθωση, οπότε θα 
επιλεγεί αυτόματα το περιεχόμενό του. Εναλλακτικά, πατάμε [F2] από το πληκτρολόγιο. Στην 
παραπάνω εικόνα, διορθώνουμε το Επώνυμο ΓΕΩΡΓΑΛΗ σε ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ .  

5) Πατάμε το κουμπί από το μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση. Ένα πράσινο μήνυμα 
πάνω από τον πίνακα μας ενημερώνει ότι η αποθήκευση έγινε με επιτυχία.  
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 Το κουμπί θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν ξεκινήσουμε μία νέα διόρθωση ή 
προσθήκη ή διαγραφή Υποψηφίου, ενώ ταυτόχρονα θα εξαφανιστεί το πράσινο μήνυμα.  

  

 
Σημ.1: Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των Υποψηφίων είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση για διαγραφή, αποθήκευση και 
υπολογισμό της αυτόματης αρίθμησης θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται 
προσθήκες/διορθώσεις. Αντίθετα, το μενού Υποφήφιοι-Εκτύπωση είναι ενεργό, αν 
επιθυμούμε να τυπώσουμε το ψηφοδέλτιο ή να κάνουμε ρυθμίσεις εκτύπωσης του 
ψηφοδελτίου. 
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Διαγραφή Υποψηφίου 
 

Για να διαγράψουμε έναν Υποψήφιο κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι... Εναλλακτικά, 

πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. Αν η κατάσταση της Ψηφοφορίας έχει 
τεθεί σε "Ολοκληρώθηκε" η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 

κατάσταση σε "Εκκρεμής" ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους.   

2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλοι οι καταχωρημένοι 
Υποψήφιοι. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. 
Παρατηρούμε ότι, το μενού Υποψήφιοι έχει δύο υπο-μενού: Διαχείριση και Εκτύπωση (από 
εδώ τυπώνουμε το ψηφοδέλτιο).  

3) Κάνουμε κλικ στη γραμμή του Υποψηφίου που επιθυμούμε να διαγράψουμε. Στην 

παρακάτω εικόνα, έχουμε επιλέξει τη γραμμή της μαθήτριας ΓΕΩΡΓΑΛΗ και πατάμε το 

κουμπί από το μενού Yποψήφιοι-Διαχείριση.   
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4) Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής:  

 

  

5) Πατάμε Yes και η Υποψήφια μαθήτρια απομακρύνεται από τον πίνακα. 
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6) Πατάμε το κουμπί από το μενού Yποψήφιοι-Διαχείριση για να ενημερωθεί η 
Βάση.   

  

 
Σημ.1:  Μπορούμε να επιλέξουμε ταυτόχρονα περισσότερους του ενός Υποψηφίους και να τους 
διαγράψουμε μεμιάς.  Το παράθυρο επιβεβαίωσης θα εμφανίσει τα ονοματεπώνυμά τους.  

Σημ.2:  Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των Υποψηφίων είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση για διαγραφή, αποθήκευση και 
υπολογισμό της αυτόματης αρίθμησης θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται 
προσθήκες/διορθώσεις. Αντίθετα, το μενού Υποφήφιοι-Εκτύπωση είναι ενεργό, αν 
επιθυμούμε να τυπώσουμε το ψηφοδέλτιο ή να κάνουμε ρυθμίσεις εκτύπωσης του 
ψηφοδελτίου. 
 

 

 
Αρίθμηση Υποψηφίων 
 

Μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγών στον πίνακα των Υποψηφίων πρέπει υποχρεωτικά να 
γίνει η αρίθμησή τους, σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά του Επωνύμου και Ονόματός τους. 
Αν δεν το κάνουμε (και οι Υποψήφιοι παραμείνουν με την τιμή 0 στο πεδίο Αριθμ. Υποψηφίου) 
τότε δεν μπορεί να ξεκινήσει η καταχώρηση των ψηφοδελτίων από τα module της Εφορευτικής 
ή της On-line Ψηφοφορίας.   

Αυτή, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το πρόγραμμα ως εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι... Εναλλακτικά, 

πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού. Αν η κατάσταση της Ψηφοφορίας έχει 
τεθεί σε "Ολοκληρώθηκε" η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 

κατάσταση σε "Εκκρεμής" ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους.  
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2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλοι οι καταχωρημένοι 
Υποψήφιοι. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. 
Παρατηρούμε ότι, το μενού Υποψήφιοι έχει δύο υπο-μενού: Διαχείριση και Εκτύπωση (από 
εδώ τυπώνουμε το ψηφοδέλτιο).  

3) Πατάμε το κουμπί   από το μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση για να γίνει η 

αυτόματη αρίθμηση των Υποψηφίων, οπότε και θα συμπληρωθεί αυτόματα η στήλη Αριθμ. 
Υποψηφίου (σε κάθε μεταβολή των Υποψηφίων που επηρεάζει τη σειρά τους στον πίνακα (π.χ. 
Επώνυμο) πρέπει να επανεκτελούμε τη διαδικασία).   

4) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση.  

  

 
Σημ.1: Η διαδικασία αυτή μπορεί να εκτελείται όσες φορές επιθυμούμε και πάντως πριν την 
έναρξη της καταχώρησης των ψηφοδελτίων. 

Σημ.2: Αν το Σχολικό έτος είναι κλειδωμένο τότε ο πίνακας των Υποψηφίων είναι μόνο για 
ανάγνωση. Τα κουμπιά του μενού Υποψήφιοι-Διαχείριση για διαγραφή, αποθήκευση και 
υπολογισμό της αυτόματης αρίθμησης θα είναι ανενεργά ενώ δεν επιτρέπονται 
προσθήκες/διορθώσεις. Αντίθετα, το μενού Υποφήφιοι-Εκτύπωση είναι ενεργό, αν 
επιθυμούμε να τυπώσουμε το ψηφοδέλτιο ή να κάνουμε ρυθμίσεις εκτύπωσης του 
ψηφοδελτίου. 
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Ψηφοδέλτιο 
 
 

 
Εκτύπωση Ψηφοδελτίου 
 

Μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγών των Υποψηφίων και την αρίθμησή τους, είμαστε έτοιμοι 
να τυπώσουμε το Ψηφοδέλτιο.   

Για να τυπώσουμε το Ψηφοδέλτιο κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι... Εναλλακτικά, 

πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού.   

2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλοι οι καταχωρημένοι 
Υποψήφιοι. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. 
Παρατηρούμε ότι, το μενού Υποψήφιοι έχει δύο υπο-μενού: Διαχείριση και Εκτύπωση (από 
εδώ τυπώνουμε το ψηφοδέλτιο).  

3) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Υποψήφιοι-Εκτύπωση, όπως δείχνει η 
παρακάτω εικόνα: 
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4) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα:  
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Στο πάνω μέρος υπάρχει η εργαλειοθήκη (toolbar)  

 Τα κύρια κουμπιά που μας ενδιαφέρουν εδώ είναι τα εξής: 

 

 Ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης των Windows. 

 

 Κάνει μεγέθυνση του περιεχομένου της σελίδας (Zoom-in). 

 

 Κάνει σμίκρυνση του περιεχομένου της σελίδας (Zoom-out). 

 

 Μεγέθυνση στο 100%. 

 

 Μεγέθυνση στο πλάτος της σελίδας (page width). 

 

 Εμφάνιση όλης της σελίδας (whole page). 

 

 Εμφάνιση 2 σελίδων (2-page). 

 Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε επιλέξει εμφάνιση όλης της σελίδας με το κουμπί , 
οπότε παίρνουμε μία ιδέα πώς είναι συνολικά όλο το ψηφοδέλτιο.  

 

  

5) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows. Στο πάνω μέρος παρατίθενται όλοι οι εκτυπωτές (φυσικοί και εικονικοί) με 
αυτόματα επιλεγμένο αυτόν που έχει οριστεί στα Windows ως default (προεπιλεγμένο).  

Σελίδα 68 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

Στην παρακάτω εικόνα, θα εκτυπώσουμε στον ΗP Deskjet D4200: 

  

 
6) Πατάμε το κουμπί Εκτύπωση και ξεκινάει η εκτύπωση του ψηφοδελτίου.  

 
Σημ.1: Παρατηρούμε ότι, πριν από τον αριθμό κάθε υποψηφίου υπάρχει σκόπιμα ένας κενός 
χώρος. Αυτό το θέλουμε διότι εκεί θα μπει ο σταυρός. Κατά την καταχώρηση των 
ψηφοδελτίων στο module της Εφορευτικής, τα μέλη της Εφορευτικής θα καταχωρούν, για κάθε 
ψηφοδέλτιο, τον συγκεκριμένο αριθμό. 

Σημ.2: Μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις στην εκτύπωση του ψηφοδελτίου. Για παράδειγμα, 
να αλλάξουμε το πλάτος των στηλών, τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα, τα περιθώρια 
σελίδας κ.α. Για περισσότερα, ανατρέχουμε στο λήμμα Παράμετροι εκτύπωσης ψηφοδελτίου. 

Σημ.3: Αν δεν έχουμε συνδεδεμένο εκτυπωτή ή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί για κάποιον λόγο 
(π.χ. έλλειψη μελάνης) τότε μπορούμε να τυπώσουμε σε PDF αρχείο (από το τυπικό παράθυρο 
εκτύπωσης των Windows) και να το μεταφέρουμε σε άλλον υπολογιστή που έχει συνδεδεμένο 
εκτυπωτή που λειτουργεί και να εκτυπώσουμε από εκεί.  
 
Για να εμφανίσει έναν εικονικό εκτυπωτή PDF θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει στα Windows 
έναν PDF printer driver. Έναν τέτοιον δωρεάν PDF printer driver μπορούμε να βρούμε στον 
ιστότοπο της Bullzip.  
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Παράμετροι εκτύπωσης Ψηφοδελτίου 
 

Μπορούμε να προσαρμόσουμε την εκτύπωση της σελίδας (διαστάσεις, περιθώρια, 
προσανατολισμό)και του περιεχομένου (γενική επικεφαλίδα, επικεφαλίδες στηλών, πλάτη 
στηλών, ύψος γραμμών, γραμματοσειρά, στοίχιση, χρώμα κλπ) του ψηφοδελτίου.   

Για να προσαρμόσουμε την εκτύπωση του ψηφοδελτίου κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι... Εναλλακτικά, 

πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού.   

2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι. Εδώ, εμφανίζονται σε πίνακα όλοι οι καταχωρημένοι 
Υποψήφιοι. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. 
Παρατηρούμε ότι, το μενού Υποψήφιοι έχει δύο υπο-μενού: Διαχείριση και Εκτύπωση (από 
εδώ τυπώνουμε το ψηφοδέλτιο).  

3) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Υποψήφιοι-Εκτύπωση, όπως 
δείχνει η παρακάτω εικόνα:  
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4) Ανοίγει το παράθυρο παραμέτρων (επιλογές) εκτύπωσης, το οποίο έχει 2 καρτέλες: Για 
σελίδα και Για περιεχόμενο σελίδας. Ξεκινάμε με την πρώτη.  

 
Για σελίδα 
 

Η καρτέλα Για σελίδα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Οι επιλογές (ρυθμίσεις) είναι οι εξής:  

Τμήμα Επιλογή  Περιγραφή 

Διαστάσεις Τύπος σελίδας: 

 Καθορίζει τις διαστάσεις της σελίδας. Η προεπιλεγμένη 
τιμή είναι Α4. Άλλες τιμές είναι Α3, Legal, Letter, 
Custom. Αν επιλέξουμε Custom τότε μπορούμε, 
παρακάτω, να ορίσουμε συγκεκριμένο πλάτος-ύψος. 

  Προσανατολισμός: 
 Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Κατακόρυφος. Η άλλη είναι 

Οριζόντιος. 

  Πλάτος: 
 Το πλάτος της σελίδας σε cm. Η επιλογή αυτή είναι 

ενεργή μόνο να διαλέξουμε Custom τύπο σελίδας. 
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  Ύψος: 
 Το ύψος της σελίδας σε cm. Η επιλογή αυτή είναι ενεργή 

μόνο να διαλέξουμε Custom τύπο σελίδας. 

Περιθώρια 
σελίδας 

Αριστερό, Δεξί, Πάνω 
και Κάτω: 

Η απόσταση από τις αντίστοιχες άκρες της σελίδας, σε 
cm. 

   

 
Για περιεχόμενο σελίδας 
 

Η καρτέλα Για περιεχόμενο σελίδας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Στο πάνω μέρος εμφανίζεται μία λίστα επιλογών για να ρυθμίσουμε τμήματα του 
περιεχομένου της σελίδας.   

• Η πρώτη επιλογή είναι Γενικά. Εδώ ρυθμίζουμε πόσες κολόνες δεδομένων θα έχει η 

σελίδα (Αριθμός Υποψηφίου και Ονοματεπώνυμο λογίζονται ως μία κολόνα). Η default 

τιμή είναι 2.  Αν έχουμε πολύ λίγους Υποψηφίους ρυθμίζουμε 1 και για πάρα πολλούς 3.  

• Αν επιλέξουμε Κεφαλίδα Αναφοράς (Report Header) θα εμφανιστεί η παρακάτω 
εικόνα: 

 

 Εδώ, μπορούμε να ρυθμίσουμε: Τον Τίτλο της σελίδας (π.χ. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ) και κάποιες 
μορφοποιήσεις (Γραμματοσειρά, μέγεθος, Έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση, 
Στοίχιση, χρώμα γραμμάτων, χρώμα φόντου). Επιπλέον, στο αριστερό μέρος μπορούμε να 
ορίσουμε το ύψος της κεφαλίδας αναφοράς και αν θέλουμε να εμφανίζεται.  

• Αν επιλέξουμε Λεπτομέρειες (Details) θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: 
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Στο αριστερό μέρος επιλέγουμε το πεδίο-στήλη και δεξιά εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της: 
Πόσο πλάτος θα έχει, το κείμενο της Επικεφαλίδας (π.χ. Ονοματεπώνυμο) και 
μορφοποίηση αυτής, μορφοποίηση των δεδομένων της στήλης.  Στο αριστερό μέρος, 
επίσης, ρυθμίζουμε το ύψος της γραμμής των Επικεφαλίδων και το ύψος της γραμμής των 
εγγραφών.   

Πατώντας το κουμπί Προεπισκόπηση βλέπουμε πώς είναι το ψηφοδέλτιο με τις ρυθμίσεις που 

επιλέξαμε. Όταν τελειώσουμε πατάμε το κουμπί ΟΚ.   

Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε:  

- Αλλάξει τον Τίτλο (ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  - 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)  

- Αλλάξει την γραμματοσειρά των Επικεφαλίδων των στηλών σε Comic Sans MS και το 

μέγεθος  σε 12. 

- Αλλάξει το φόντο των Επικεφαλίδων των στηλών σε γκρι. 
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Κωδικοί Ψηφοφόρων (PINs) για Ηλεκτρονική 
Ψηφοφορία  
 

Σε περίπτωση που επιλέξουμε να διεξάγουμε τις εκλογές με Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (On-
line), δηλαδή, να ψηφίζουν οι μαθητές απ' ευθείας σε υπολογιστές, σε τοπικό δίκτυο, τότε 
πρέπει να παράγουμε ειδικούς κωδικούς μίας χρήσης (PINs).  Αυτοί οι κωδικοί θα 
χρησιμοποιηθούν στην οθόνη εισόδου στο module της On-line Ψηφοφορίας.  

Κάθε μαθητής που εισέρχεται στην αίθουσα ψηφοφορίας, καταγράφεται από τα μέλη της 
Εφορευτικής στη λίστα αυτών που παρουσιάστηκαν για να ψηφίσουν και προμηθεύεται ένα 
κλειστό χαρτάκι με τον μοναδικό 4ψήφιο κωδικό (PIN)(Κανείς δεν γνωρίζει τον κωδικό που έχει 
μέσα το χαρτάκι παρά μόνο ο μαθητής-Ψηφοφόρος, όταν το ανοίξει). Στη συνέχεια, 
κατευθύνεται σε έναν υπολογιστή που έχει έτοιμη την οθόνη εισόδου του module της On-line 
Ψηφοφορίας. Γράφει τον κωδικό, εισέρχεται στην οθόνη των Υποψηφίων, επιλέγει μέχρι και 7 
που επιθυμεί από μία έτοιμη λίστα και υποβάλλει τη φόρμα. Κατόπιν, αποχωρεί από την 
αίθουσα. Ο κωδικός αυτός αχρηστεύεται ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά.   

Για να παράγουμε τους κωδικούς Ψηφοφόρων (PINs) κάνουμε τα εξής: 
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1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Κωδικοί Ψηφοφόρων για 
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.   

 

  

2) Ανοίγει το παράθυρο για τη δημιουργία των κωδικών.   
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3) Καθορίζουμε πόσους θα παράγουμε (150 έως 9999) και πατάμε το κουμπί Ξεκίνα.   

4) Ανοίγει ένα  παράθυρο επιβεβαίωσης.  

  

5) Πατάμε Yes. Κλείνει το παράθυρο επιβεβαίωσης και (αφού δημιουργηθούν επιτυχώς) 
εμφανίζεται ξανά το παράθυρο.  

 

  

6) Το σχετικό μήνυμα επιτυχίας είναι πράσινο και το κουμπί Εκτύπωση ενεργοποιείται. 

Πατάμε το κουμπί Εκτύπωση κι εμφανίζονται οι κωδικοί σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα. 
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Οι κωδικοί είναι σε τυχαία σειρά και υπογραμμισμένοι. Το πρόγραμμα δημιουργεί τυχαία 
τόσους τετραψήφιους κωδικούς όσους δηλώσαμε στο βήμα 3.  

7) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

Στη συνέχεια, κόβουμε τους αριθμούς σε χαρτάκια σύμφωνα με τις οριοθετημένες γραμμές. 
Συνήθως, τα βάζουμε σε ένα σακουλάκι, μέσα από το οποίο θα παίρνει το μέλος της 
Εφορευτικής και θα το δίνει στον μαθητή-ψηφοφόρο. 
  

 
Σημ.1:  Οι κωδικοί είναι υπογραμμισμένοι ώστε να διαβαστούν στη σωστή σειρά στο χαρτάκι. 
Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε κάποιοι κωδικοί μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Για 
παράδειγμα, αν το χαρτάκι έχει τα ψηφία 0066, αυτός είναι ο κωδικός 0066 ή 9900; Διότι, όταν 
ο μαθητής-ψηφοφόρος ανοίξει το χαρτάκι με τον κωδικό δεν θα καταλάβει πώς να τον 
διαβάσει. Η υπογράμμιση λύνει το πρόβλημα. 
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Σημ.2: Συνήθως, παράγουμε λίγο περισσότερους κωδικούς απ' όσους πραγματικά 
χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, σε Σχολείο με 200 μαθητές μπορούμε να παράγουμε 240. Αυτό 
για την περίπτωση, που για κάποιο λόγο χαθεί κάποιο χαρτάκι ή σκιστεί κλπ. 

Σημ.3: Μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγωγή όσες φορές θέλουμε και πάντως πριν 
ξεκινήσει η ψηφοφορία. 

Σημ.4: Ανάλογα, με τους διαθέσιμους υπολογιστές του τοπικού δικτύου, μπορούν να ψηφίζουν 
εντός της αίθουσας, ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός μαθητές. Έτσι, επιταχύνουμε τη 
διαδικασία της ψηφοφορίας. 

Σημ.5: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
 

 

 
Αποτέλεσμα 
 
 

 
Επιτήρηση προόδου καταχώρησης ψηφοδελτίων 
 

Κατά τη διάρκεια που γίνεται καταχώρηση των ψηφοδελτίων (είτε από τα μέλη της 
Εφορευτικής στο module της Εφορευτικής είτε απ' ευθείας από τους μαθητές στο module On-
line Ψηφοφορίας) μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο, δηλαδή να βλέπουμε ποιοί 
προηγούνται.   

Για να ανοίξουμε τη φόρμα (καρτέλα) επιτήρησης της προόδου κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Επιτήρηση προόδου 
καταχώρησης ψηφοδελτίων... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού. Αν η κατάσταση της 
Ψηφοφορίας έχει τεθεί σε "Ολοκληρώθηκε" η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αν θέλουμε 
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να αλλάξουμε την κατάσταση σε "Εκκρεμής" ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων 
Σχολικού Έτους.   

 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Πρόοδος καταχώρησης ψηφοδελτίων. Εδώ, εμφανίζονται σε 
διάγραμμα οι πρώτοι σε ψήφους μαθητές, σε φθίνουσα σειρά (απ' αυτόν που έχει τις 
περισσότερες ψήφους προς αυτόν που έχει τις λιγότερες). Η παρακάτω εικόνα, δείχνει ένα 
στιγμιότυπο: 
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Παράλληλα, μπορούμε να καθορίσουμε:  

• Πόσους πρώτους σε ψήφους θα παρακολουθούμε. 

• Κάθε πότε θα γίνεται ανανέωση των δεδομένων. Εξ' ορισμού είναι ανά 60 
δευτερόλεπτα (μπορούμε να δώσουμε από 45 μέχρι 900 δευτερόλεπτα (15 
λεπτά)). 

• Να κάνουμε ανανέωση όποτε θέλουμε, πατώντας του κουμπί Ανανέωση τώρα. 

  

 
Σημ.: Σε ισοψηφία, η κατάταξη γίνεται αλφαβητικά. 
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Δήλωση λήξης ψηφοφορίας 
 

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των ψηφοδελτίων  (είτε από τα μέλη της Εφορευτικής στο 
module της Εφορευτικής είτε απ' ευθείας από τους μαθητές στο module On-line Ψηφοφορίας) 
πρέπει να δηλωθεί η λήξη της ψηφοφορίας.  

Όταν δηλώσουμε τη λήξη, η κατάσταση της Ψηφοφορίας γίνεται αυτόματα 
"Ολοκληρώθηκε". Ταυτόχρονα, απενεργοποιούνται οι επιλογές για τους Υποψηφίους, 
Παραγωγή κωδικών ψηφοφόρων για ηλεκτρονική ψηφοφορία, Επιτήρηση προόδου 
καταχώρησης ψηφοδελτίων και Δήλωση λήξης.  

Μετά τη δήλωση της λήξης, ενεργοποιείται η δυνατότητα υπολογισμού του αποτελέσματος. 

 Για να δηλώσουμε τη λήξη της Ψηφοφορίας  κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Δήλωση λήξης ψηφοφορίας (η 
καταχώρηση των ψηφοδελτίων ολοκληρώθηκε)... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού.   
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2) Ανοίγει το παράθυρο Επιβεβαίωσης της λήξης:  

 

  

3) Πατάμε Yes και ένα μήνυμα επιτυχίας εμφανίζεται:  

 

  

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον υπολογισμό του αποτελέσματος. 

   

 
Σημ.:  Αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση σε "Εκκρεμής" (επειδή π.χ. διαπιστώνουμε εκ 
των υστέρων ότι θέλουμε να διορθώσουμε ένα ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα από άκυρο σε 
έγκυρο και να βάλουμε τους σταυρούς), ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού 
Έτους.  
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Υπολογισμός του αποτελέσματος 
 

Η Δήλωση λήξης της ψηφοφορίας σηματοδοτεί ότι ολοκληρώθηκε η καταχώρηση των 
ψηφοδελτίων. Το επόμενο βήμα είναι να εκτελέσουμε τον υπολογισμό του αποτελέσματος.  

Για να εκτελέσουμε τον υπολογισμό του αποτελέσματος κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Υπολογισμός αποτελέσματος 
(μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των ψηφοδελτίων). Εναλλακτικά, πατάμε το 

κουμπί από το κεντρικό μενού.   
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2) Ανοίγει το παράθυρο Επιβεβαίωσης του Υπολογισμού:  

 

  
Στο παράθυρο πληροφορούμαστε για το τί θα γίνει με τον Υπολογισμό. Κυλώντας το 
περιεχόμενο διαβάζουμε όλες τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα:  

• Θα υπολογιστεί η σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, με βάση τις ψήφους τους. 

• Θα δημιουργηθεί αυτόματα το Πρακτικό. 

• Αν υπάρχουν ισοψηφίες, τότε το πρόγραμμα θα ενεργοποιήσει την Επαναληπτική 
ψηφοφορία (κατάσταση: Εκκρεμής), όπου αυτόματα θα καταχωρηθούν οι 
ισοψηφήσαντες Υποψήφιοι και θα προετοιμαστεί το σύστημα για την έναρξη της 
Επαναληπτικής ψηφοφορίας.  

3) Πατάμε Yes. Ο υπολογισμός εκτελείται αμέσως και εμφανίζεται το παράθυρο επιτυχίας:  

 

  

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Αποτέλεσμα καθώς και να 
εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Πρακτικό. 
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Εμφάνιση του αποτελέσματος 
 

Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του αποτελέσματος, μπορούμε να εμφανίσουμε και 
τυπώσουμε το Αποτέλεσμα. Το έντυπο που θα τυπωθεί, μπορεί να αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Σχολείου.  

Για να εμφανίσουμε το Αποτέλεσμα κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Εμφάνιση αποτελέσματος. 

Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό 
μενού.   
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2) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα του παραθύρου:  

 

  

3) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

  

 
Σημ.: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
 

 

Σελίδα 88 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

 
Εμφάνιση του Πρακτικού 
 

Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του αποτελέσματος, μπορούμε να εμφανίσουμε και 
τυπώσουμε το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο και θα υπογράψουν ο 
επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια και οι μαθητές-μέλη της.  

Για να εμφανίσουμε το Πρακτικό κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Ψηφοφορία --> Εμφάνιση Πρακτικού 
Εφορευτικής Επιτροπής. Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού.  

 

  

Σελίδα 89 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

2) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα του παραθύρου:  

 

  

3) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

Παρακάτω, βλέπουμε ένα εκτυπωμένο Πρακτικό. Υπάρχει ισοψηφία για τις τελευταίες θέσεις 
Αναπληρωματικών. 
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Με την εκτύπωση και υπογραφή του Πρακτικού, η διαδικασία των εκλογών ολοκληρώνεται. Αν 
υπάρχουν ισοψηφίες (για την 15η ή 20η θέση), το πρόγραμμα αυτόματα ανοίγει την 
Επαναληπτική ψηφοφορία (από τα στοιχεία του Σχολικού Έτους, η κατάστασή της γίνεται 
"Εκκρεμής") και η διαδικασία συνεχίζεται. Οι ισοψηφήσαντες Υποψήφιοι περνάνε αυτόματα 
στην Επαναληπτική και μπορούμε να τυπώσουμε το ψηφοδέλτιο της Επαναληπτικής. 
Περισσότερα, μπορούμε να δούμε στην ενότητα της Επαναληπτικής Ψηφοφορίας. 
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Σημ.: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
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Επαναληπτική Ψηφοφορία 
 
 

 
Υποψήφιοι 
 
 

 
Εμφάνιση Υποψηφίων 
 

Οι Υποψήφιοι της Επαναληπτικής ψηφοφορίας συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα, 
όταν υπάρχουν ισοψηφίες για την 15η (Τακτικό μέλος) ή την 20η θέση (Αναπληρωματικό 
μέλος).   

Η εμφάνιση των Υποψηφίων γίνεται σε ξεχωριστούς πίνακες. Ο πρώτος αφορά τους 
ισοψηφήσαντες για την 15η θέση και ο δεύτερος για την 20η θέση. Δεν μπορούμε, φυσικά, να 
κάνουμε εδώ προσθήκες/τροποποιήσεις/διαγραφές. 

  

Για να εμφανίσουμε τους Υποψηφίους της Επαναληπτικής κάνουμε τα εξής: 

  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι 

Επαναληπτικής... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού.  
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2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι Επαναληπτικής. Εδώ, εμφανίζονται, σε 2 αντίστοιχους 
πίνακες, οι τυχόν ισοψηφήσαντες για την 15η (Τακτικά μέλη) και την 20η (Αναπληρωματικά 
μέλη) θέση. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. Μόνο η 
εκτύπωση του (ενιαίου) ψηφοδελτίου της Επαναληπτικής είναι διαθέσιμη. 

  

Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε μόνο ισοψηφήσαντες για την 20η θέση (για Αναπληρωματικά 
μέλη): 
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Στο παράδειγμα, τρεις Υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις 2 διαθέσιμες θέσεις. 

  

 
Ψηφοδέλτιο 
 
 

 
Εκτύπωση Ψηφοδελτίου Επαναληπτικής 
 

Για να εκτυπώσουμε το Ψηφοδέλτιο της Επαναληπτικής κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Υποψήφιοι 

Επαναληπτικής... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί από το κεντρικό μενού.  

  

Σελίδα 95 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Υποψήφιοι Επαναληπτικής. Εδώ, εμφανίζονται, σε 2 αντίστοιχους 
πίνακες, οι τυχόν ισοψηφήσαντες για την 15η (Τακτικά μέλη) και την 20η (Αναπληρωματικά 
μέλη) θέση. Παράλληλα, έχει ανοίξει και το μενού λειτουργιών της στο πάνω μέρος. Μόνο η 
εκτύπωση του (ενιαίου) ψηφοδελτίου της Επαναληπτικής είναι διαθέσιμη.  

3) Πατάμε το κουμπί  από το μενού Υποψήφιοι Επαναληπτικής-Εκτύπωση, 
όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα: 
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4) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα:  

 

  
Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, δηλαδή περιλαμβάνει 2 τμήματα: Το αριστερό περιέχει τους 
Υποψηφίους για τα Τακτικά μέλη και το δεξί εκείνους για τα Αναπληρωματικά μέλη. Στο 
παράδειγμα παραπάνω, έχουμε Υποψηφίους μόνο για τα Αναπληρωματικά μέλη. 
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5) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

  

 
Σημ.: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου (της Αρχικής Ψηφοφορίας).  
 

  

  

Κωδικοί Ψηφοφόρων (PINs) για Επαναληπτική 
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 
 

Σε περίπτωση που επιλέξουμε να διεξάγουμε τις εκλογές Επαναληπτικής με Ηλεκτρονική 
Ψηφοφορία (On-line), δηλαδή, να ψηφίζουν οι μαθητές απ' ευθείας σε υπολογιστές, σε τοπικό 
δίκτυο, τότε πρέπει να παράγουμε ειδικούς κωδικούς μίας χρήσης (PINs).  Αυτοί οι κωδικοί θα 
χρησιμοποιηθούν στην οθόνη εισόδου στο module της On-line Ψηφοφορίας.  

Κάθε μαθητής που εισέρχεται στην αίθουσα ψηφοφορίας, καταγράφεται από τα μέλη της 
Εφορευτικής στη λίστα αυτών που παρουσιάστηκαν για να ψηφίσουν και προμηθεύεται ένα 
κλειστό χαρτάκι με τον μοναδικό 4ψήφιο κωδικό (PIN)(Κανείς δεν γνωρίζει τον κωδικό που έχει 
μέσα το χαρτάκι παρά μόνο ο μαθητής-Ψηφοφόρος, όταν το ανοίξει). Στη συνέχεια, 
κατευθύνεται σε έναν υπολογιστή που έχει έτοιμη την οθόνη εισόδου του module της On-line 
Ψηφοφορίας. Γράφει τον κωδικό, εισέρχεται στην οθόνη των Υποψηφίων, επιλέγει 1 (έναν) που 
επιθυμεί από μία έτοιμη λίστα και υποβάλλει τη φόρμα. Κατόπιν, αποχωρεί από την αίθουσα. Ο 
κωδικός αυτός αχρηστεύεται ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά.   

Για να παράγουμε τους κωδικούς Ψηφοφόρων (PINs) για την Επαναληπτική κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Κωδικοί 
Ψηφοφόρων για Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.  
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2) Ανοίγει το παράθυρο για τη δημιουργία των κωδικών.   
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Το παράθυρο είναι παρόμοιο με εκείνο της αρχικής ψηφοφορίας με τη διαφορά ότι έχουμε τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους κωδικούς της αρχικής ψηφοφορίας. Έτσι, 
μπορούμε να αποφύγουμε να τυπώσουμε και να προετοιμάσουμε τα χαρτάκια των κωδικών.   

Στη συνέχεια, διαλέγουμε είτε το βήμα 3 είτε το βήμα 4.  

3) Αν τσεκάρουμε την επιλογή Να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι κωδικοί της αρχικής 
Ψηφοφορίας τότε πατάμε το κουμπί Ενημέρωση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωσης:  

 

  
Πατάμε Yes και επιστρέφουμε στο παράθυρο της δημιουργίας κωδικών όπου με ένα πράσινο 
μήνυμα δηλώνεται ότι Οι κωδικοί ψηφοφόρων καταχωρήθηκαν με επιτυχία.   
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Στη συνέχεια, πάμε στο βήμα 5.  

4) Αν δεν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους κωδικούς της αρχικής ψηφοφορίας 

τότε πάμε στο τμήμα Παραγωγή. Καθορίζουμε πόσους θα παράγουμε (150 έως 9999) και 

πατάμε το κουμπί Ξεκίνα. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Επιβεβαίωσης:  

 

  
Πατάμε Yes και επιστρέφουμε στο παράθυρο της δημιουργίας κωδικών όπου με ένα πράσινο 
μήνυμα δηλώνεται ότι Οι κωδικοί ψηφοφόρων καταχωρήθηκαν με επιτυχία.   

 

  

5) Το σχετικό μήνυμα επιτυχίας είναι πράσινο και το κουμπί Εκτύπωση ενεργοποιείται. 

Πατάμε το κουμπί Εκτύπωση κι εμφανίζονται οι κωδικοί σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα (έχουμε επιλέξει παραγωγή νέων κωδικών). 
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Οι κωδικοί είναι σε τυχαία σειρά και υπογραμμισμένοι. Το πρόγραμμα δημιουργεί τυχαία 
τόσους τετραψήφιους κωδικούς όσους δηλώσαμε στο βήμα 4 ή όσους είχαμε δηλώσει στην 
αρχική ψηφοφορία.  

6) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

Στη συνέχεια, κόβουμε τους αριθμούς σε χαρτάκια σύμφωνα με τις οριοθετημένες γραμμές. 
Συνήθως, τα βάζουμε σε ένα σακουλάκι, μέσα από το οποίο θα παίρνει το μέλος της 
Εφορευτικής και θα το δίνει στον μαθητή-ψηφοφόρο.  

  

 
Σημ.1: Οι κωδικοί είναι υπογραμμισμένοι ώστε να διαβαστούν στη σωστή σειρά στο χαρτάκι. 
Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε κάποιοι κωδικοί μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Για 
παράδειγμα, αν το χαρτάκι έχει τα ψηφία 0066, αυτός είναι ο κωδικός 0066 ή 9900; Διότι, όταν 
ο μαθητής-ψηφοφόρος ανοίξει το χαρτάκι με τον κωδικό δεν θα καταλάβει πώς να τον 
διαβάσει. Η υπογράμμιση λύνει το πρόβλημα. 
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Σημ.2: Συνήθως, παράγουμε λίγο περισσότερους κωδικούς απ' όσους πραγματικά 
χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, σε Σχολείο με 200 μαθητές μπορούμε να παράγουμε 240. Αυτό 
για την περίπτωση, που για κάποιο λόγο χαθεί κάποιο χαρτάκι ή σκιστεί κλπ. 

Σημ.3: Μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγωγή όσες φορές θέλουμε και πάντως πριν 
ξεκινήσει η επαναληπτική ψηφοφορία. 

Σημ.4: Ανάλογα, με τους διαθέσιμους υπολογιστές του τοπικού δικτύου, μπορούν να ψηφίζουν 
εντός της αίθουσας, ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός μαθητές. Έτσι, επιταχύνουμε τη 
διαδικασία της επαναληπτικής ψηφοφορίας. 

Σημ.5: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
 

  

 
Αποτέλεσμα 
 

 

 
Επιτήρηση προόδου καταχώρησης ψηφοδελτίων 
Επαναληπτικής 
 

Κατά τη διάρκεια που γίνεται καταχώρηση των ψηφοδελτίων της Επαναληπτικής (είτε από τα 
μέλη της Εφορευτικής στο module της Εφορευτικής είτε απ' ευθείας από τους μαθητές στο 
module On-line Ψηφοφορίας) μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο, δηλαδή να 
βλέπουμε ποιοί προηγούνται.   

Για να ανοίξουμε τη φόρμα (καρτέλα) επιτήρησης της προόδου της Επαναληπτικής κάνουμε τα 
εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Επιτήρηση 
προόδου καταχώρησης ψηφοδελτίων... Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού στο τμήμα 
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Επαναληπτική Ψηφοφορία. Αν η κατάσταση της Επαναληπτικής Ψηφοφορίας έχει τεθεί σε 
"Ολοκληρώθηκε" η επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την 

κατάσταση σε "Εκκρεμής" ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους.   

 

  

2) Ανοίγει η καρτέλα Πρόοδος καταχώρησης ψηφοδελτίων. Εδώ, εμφανίζονται σε 
διάγραμμα οι πρώτοι σε ψήφους μαθητές, σε φθίνουσα σειρά (απ' αυτόν που έχει τις 
περισσότερες ψήφους προς αυτόν που έχει τις λιγότερες). Η παρακάτω εικόνα, δείχνει ένα 
στιγμιότυπο: 
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Παράλληλα, μπορούμε να καθορίσουμε:  

• Πόσους πρώτους σε ψήφους θα παρακολουθούμε. 

• Κάθε πότε θα γίνεται ανανέωση των δεδομένων. Εξ' ορισμού είναι ανά 60 
δευτερόλεπτα (μπορούμε να δώσουμε από 45 μέχρι 900 δευτερόλεπτα (15 
λεπτά)). 

• Να κάνουμε ανανέωση όποτε θέλουμε, πατώντας του κουμπί Ανανέωση τώρα. 

  

 
Σημ.: Σε ισοψηφία, η κατάταξη γίνεται αλφαβητικά. 
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Δήλωση λήξης ψηφοφορίας Επαναληπτικής 
 

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των ψηφοδελτίων της Επαναληπτικής (είτε από τα μέλη της 
Εφορευτικής στο module της Εφορευτικής είτε απ' ευθείας από τους μαθητές στο module On-
line Ψηφοφορίας) πρέπει να δηλωθεί η λήξη της ψηφοφορίας.  

Όταν δηλώσουμε τη λήξη, η κατάσταση της Ψηφοφορίας της Επαναληπτικής γίνεται 
αυτόματα "Ολοκληρώθηκε". Ταυτόχρονα, απενεργοποιούνται οι επιλογές για Παραγωγή 
κωδικών ψηφοφόρων για ηλεκτρονική ψηφοφορία, Επιτήρηση προόδου καταχώρησης 
ψηφοδελτίων και Δήλωση λήξης.  

Μετά τη δήλωση της λήξης, ενεργοποιείται η δυνατότητα υπολογισμού του αποτελέσματος. 

 Για να δηλώσουμε τη λήξη της Ψηφοφορίας της Επαναληπτικής  κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Δήλωση λήξης 
ψηφοφορίας (η καταχώρηση των ψηφοδελτίων ολοκληρώθηκε). Εναλλακτικά, πατάμε το 

κουμπί  από το κεντρικό μενού στο τμήμα Επαναληπτική 
Ψηφοφορία.  
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2) Ανοίγει το παράθυρο Επιβεβαίωσης της λήξης:  

 

  

3) Πατάμε Yes και ένα μήνυμα επιτυχίας εμφανίζεται:  

 

  

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον υπολογισμό του αποτελέσματος της Επαναληπτικής. 

   

 
Σημ.:  Αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση σε "Εκκρεμής" (επειδή π.χ. διαπιστώνουμε εκ 
των υστέρων ότι θέλουμε να διορθώσουμε ένα ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα από άκυρο σε 
έγκυρο και να βάλουμε τους σταυρούς), ανατρέχουμε στο λήμμα Διόρθωση στοιχείων Σχολικού 
Έτους.  
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Υπολογισμός του αποτελέσματος Επαναληπτικής 
 

Η Δήλωση λήξης της ψηφοφορίας Επαναληπτικής σηματοδοτεί ότι ολοκληρώθηκε η 
καταχώρηση των ψηφοδελτίων. Το επόμενο βήμα είναι να εκτελέσουμε τον υπολογισμό του 
αποτελέσματος.  

Για να εκτελέσουμε τον υπολογισμό του αποτελέσματος της Επαναληπτικής, κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Υπολογισμός 
αποτελέσματος (μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των ψηφοδελτίων). 
Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί  

 

από το κεντρικό μενού, στο τμήμα Επαναληπτική Ψηφοφορία.  
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2) Ανοίγει το παράθυρο Επιβεβαίωσης του Υπολογισμού Αποτελέσματος της 
Επαναληπτικής:  

 

  
Στο παράθυρο πληροφορούμαστε για το τί θα γίνει με τον Υπολογισμό. Κυλώντας το 
περιεχόμενο διαβάζουμε όλες τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα:  

• Θα υπολογιστεί η σειρά κατάταξης των Υποψηφίων Επαναληπτικής, με βάση τις 
ψήφους τους. 

• Θα δημιουργηθεί αυτόματα το Πρακτικό Επαναληπτικής. 
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• Αν υπάρχουν ισοψηφίες, τότε το πρόγραμμα θα ενεργοποιήσει την Κλήρωση 
(κατάσταση: Εκκρεμής), όπου αυτόματα θα καταχωρηθούν οι ισοψηφήσαντες 
Υποψήφιοι και θα προετοιμαστεί το σύστημα για την έναρξη της Κλήρωσης.  

3) Πατάμε Yes. Ο υπολογισμός εκτελείται αμέσως και εμφανίζεται το παράθυρο επιτυχίας:  

 

  
Τώρα, είμαστε έτοιμοι να εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Αποτέλεσμα Επαναληπτικής καθώς 
και να εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Πρακτικό (μετά την Επαναληπτική). 

  

 
Εμφάνιση του αποτελέσματος Επαναληπτικής 
 

Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του αποτελέσματος της Επαναληπτικής, μπορούμε να 
εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Αποτέλεσμα. Το έντυπο που θα τυπωθεί, μπορεί να 
αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Σχολείου.  

Για να εμφανίσουμε το Αποτέλεσμα της Επαναληπτικής κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Εμφάνιση 

αποτελέσματος. Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού στο τμήμα Επαναληπτική Ψηφοφορία.  
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2) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα του παραθύρου:  
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3) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

Στο παράδειγμα της εικόνας του Πρακτικού, που φαίνεται στο λήμμα Εμφάνιση του Πρακτικού, 
υπήρχαν 2 εκκρεμείς θέσεις Αναπληρωματικών μελών από την Αρχική Ψηφοφορία (19η και 
20η), οι οποίες καλύφθηκαν από τους δύο πρώτους (ΜΕΛΕΤΗ και ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ). Συνεπώς, 
δεν υπάρχει συνέχεια για Κλήρωση, οι εκλογές τελειώνουν εδώ και μπορούμε να εμφανίσουμε 
και τυπώσουμε το Πρακτικό της Επαναληπτικής. 

   

 
Σημ.: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
 

 

 
Εμφάνιση του Πρακτικού (μετά την Επαναληπτική) 
 

Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του αποτελέσματος της Επαναληπτικής, μπορούμε να 
εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο και θα 
υπογράψουν ο επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια και οι μαθητές-μέλη της.  

Για να εμφανίσουμε το Πρακτικό (μετά την Επαναληπτική) κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Επαναληπτική Ψηφοφορία --> Εμφάνιση 
Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής. Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού στο τμήμα Επαναληπτική 
Ψηφοφορία.  
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2) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα του παραθύρου:  
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3) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

Παρακάτω, βλέπουμε ένα εκτυπωμένο Πρακτικό. Βλέπουμε, τις 2 τελευταίες θέσεις των 
Αναπληρωματικών που καλύφθηκαν από τους 2 πρώτους σε ψήφους της Επαναληπτικής 
Ψηφοφορίας (για τα Αναπληρωματικά μέλη). 
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Στο παράδειγμα της εικόνας του Πρακτικού, που φαίνεται στο λήμμα Εμφάνιση Πρακτικού, 
υπήρχαν 2 εκκρεμείς θέσεις Αναπληρωματικών μελών από την Αρχική Ψηφοφορία (19η και 
20η), οι οποίες καλύφθηκαν από τους δύο πρώτους σε ψήφους της Επαναληπτικής (ΜΕΛΕΤΗ 

και ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ), όπως φαίνεται και στο παράδειγμα του λήμματος Εμφάνιση του 
αποτελέσματος. (εκκρεμότητες για τα Τακτικά μέλη δεν υπήρχαν εδώ). 
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Σημ.: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
 

 

  

Σελίδα 116 από 125 



Manual - Εκλογές 15μελούς Σχολείου v4.0 για το module του Διαχειριστή 

 
Κλήρωση 
 
 

 
Διεξαγωγή κλήρωσης 
 
Αν υπάρχουν ισοψηφίες για εκκρεμείς θέσεις (Τακτικών ή Αναπληρωματικών μελών) μετά την 
Επαναληπτική Ψηφοφορία, τότε διεξάγουμε Κλήρωση. Το πρόγραμμα αυτόματα ενεργοποιεί τη 
διαδικασία της Κλήρωσης και περνά τους ισοψηφήσαντες Υποψηφίους.   

Στο παράδειγμα της εικόνας του Πρακτικού, που φαίνεται στο λήμμα Εμφάνιση Πρακτικού, 
υπήρχαν 2 εκκρεμείς θέσεις Αναπληρωματικών μελών από την Αρχική Ψηφοφορία (19η και 
20η). Υποψήφιοι ήταν 3 μαθητές για αυτές τις 2 θέσεις. Στην παρακάτω εικόνα, μετά την 
Επαναληπτική Ψηφοφορία, βλέπουμε ότι ισοψηφούν πάλι:  

 

  
Και το Πρακτικό, μετά την Επαναληπτική Ψηφοφορία:  
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Συνεπώς, πρέπει να διεξαχθεί Κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Στα στοιχεία του Σχολικού 
Έτους, το πεδίο Κατάσταση Κλήρωσης γίνεται "Εκκρεμής". Υπενθυμίζεται  ότι για το πώς να 
δούμε ή διορθώσουμε τα στοιχεία του Σχολικού Έτους ανατρέχουμε στο λήμμα "Διόρθωση 
στοιχείων Σχολικού Έτους".  

Για να διεξάγουμε την Κλήρωση κάνουμε τα εξής: 
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1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Κλήρωση --> Διεξαγωγή κλήρωσης (σε 
περίπτωση ισοψηφιών στην Επαναληπτική. Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού.  

 

  

2) Ανοίγει το παράθυρο της Κλήρωσης. Εδώ, εμφανίζονται οι ισοψηφήσαντες Υποψήφιοι ανά 
τμήμα (ένα για Τακτικά κι ένα για Αναπληρωματικά μέλη). Παράλληλα, εμφανίζεται το μενού 
λειτουργιών του στο πάνω μέρος. Στην παρακάτω εικόνα, έχουμε εκκρεμότητα μόνο για 
Αναπληρωματικά μέλη: 
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 3) Πάμε στο μενού Υποψήφιοι για κλήρωση > Κλήρωση και πατάμε το κουμπί   

4) Ανοίγει το παράθυρο Επιβεβαίωσης της Κλήρωσης:  

 

  

5) Πατάμε Yes. Μετά από ένα σύντομο animation επιστρέφουμε στο παράθυρο της Κλήρωσης 

όπου βλέπουμε στη στήλη Κληρώθηκε; ένα χαρούμενο προσωπάκι. Στην παρακάτω εικόνα, 

κληρώθηκαν οι ΒΕΝΝΟΣ και ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ.  
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Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται αυτόματα. Η κατάσταση της Κλήρωσης έχει γίνει 

"Ολοκληρώθηκε". Πλέον, το κουμπί απενεργοποιείται.   

Μετά την Κλήρωση, μπορούμε να εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Πρακτικό.  

  

 
Σημ.: Αν για κάποιον λόγο χρειάζεται να επαναλάβουμε την Κλήρωση, πρέπει να αλλάξουμε την 
κατάσταση της Κλήρωσης σε "Εκκρεμή" από τα στοιχεία του Σχολικού Έτους. Υπενθυμίζεται ότι 
για το πώς να δούμε ή διορθώσουμε τα στοιχεία του Σχολικού Έτους ανατρέχουμε στο λήμμα 
"Διόρθωση στοιχείων Σχολικού Έτους". 
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Εμφάνιση του Πρακτικού (μετά την Κλήρωση) 
 
Μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης, μπορούμε να εμφανίσουμε και τυπώσουμε το Πρακτικό 
της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο και θα υπογράψουν ο επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια 
και οι μαθητές-μέλη της.  

Για να εμφανίσουμε το Πρακτικό (μετά την Κλήρωση) κάνουμε τα εξής:  

1) Πάμε στο μενού κι επιλέγουμε Κλήρωση --> Εμφάνιση Πρακτικού 
Εφορευτικής Επιτροπής. Εναλλακτικά, πατάμε το κουμπί 

από το κεντρικό μενού στο τμήμα Κλήρωση.  
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2) Ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης, με zoom στο 100% στη σελίδα. Στην 
παρακάτω εικόνα, βλέπουμε ένα τμήμα του παραθύρου:  

 

  

3) Πατώντας το κουμπί   από την εργαλειοθήκη ανοίγει το τυπικό παράθυρο εκτύπωσης 
των Windows και τυπώνουμε το έγγραφο.  

Παρακάτω, βλέπουμε ένα εκτυπωμένο Πρακτικό. Βλέπουμε, τις 2 τελευταίες θέσεις των 
Αναπληρωματικών που καλύφθηκαν από τους 2 της Κλήρωσης. 
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Σημ.: Περισσότερα για την εργαλειοθήκη της προεπισκόπησης εκτύπωσης και, επίσης, πώς να 
τυπώσουμε, αν επιθυμούμε, σε PDF αρχείο, μπορούμε να ανατρέξουμε στο λήμμα Εκτύπωση 
Ψηφοδελτίου.  
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Παράρτημα  
 
 

 
Τεχνικά στοιχεία ανάπτυξης της εφαρμογής 
 
Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποίησα:  

• Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον Visual Studio 2013. 

• Πλατφόρμα WPF, στοχευμένη σε .NET Framework 4 και γλώσσα προγραμματισμού την 
Visual Basic. 

• Access 2007 database (για την αποθήκευση των δεδομένων). 

• WPF Components από την δωρεάν βιβλιοθήκη Xceed WPF Toolkit v2.9. 

• WPF Components δικής μου κατασκευής. 

• Report Generator (μηχανή εκτύπωσης, για τις εκτυπώσεις της εφαρμογής), δικής μου 
κατασκευής. 
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