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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                             Αθήνα, 20/1/2015     

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ         Αρ. Πρωτ.: 2745 

                  ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 

           Προς 

Πληροφορίες: Άγγελος Κουλός 

Ταχ. Δ/νση:   Ευαγγελιστρίας 2 

Ταχ. Κωδ.:     10183 

Τηλέφωνο:     213-136 1021 

Fax:               213-136 1167 

Email:            akoulos@ypes.gr  

1. τις Περιφερειακές Ενότητες 

(έδρες Νοµών)  

2. Περιφέρεια Αττικής –  

     Δ/νση Ανθρώπινου Δυναµικού 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες µετάδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων υποψηφίων (σταυροί)  

Σχετ:    η µε αριθµό 8/2732/20-1-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

 

Στις πρόσφατες Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 από τον ανάδοχο του έργου µετάδοσης 

των εκλογικών αποτελεσµάτων στο Υπουργείο, τέθηκε σε λειτουργία µια κεντρική ε-

φαρµογή καταχώρησης σταυρών υποψηφίων, προκειµένου να σχηµατισθεί η πανελλαδι-

κή εικόνα της σταυροδοσίας. Προκειµένου να διαµορφωθεί και τη βραδιά των εκλογών 

ή την επόµενη το πρωί, η εικόνα των βουλευτών που εκλέγονται ανά εκλογική περιφέ-

ρεια στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, το Υπουργείο αποφάσισε  θα αξιοποιηθεί 

το ίδιο σύστηµα. Για την Περιφέρεια Αττικής (λόγω του όγκου των αποτελεσµάτων υ-

πέρ υποψηφίων) η καταχώρηση θα γίνει στο Υπουργείο µε την παλιά διαδικασία. 

Έτσι, όπως έγινε και το Μάιο 2014, οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες 

που επεξεργάζονται τα αποτελέσµατα σταυρών, θα οργανώσουν τις σχετικές διαδικασί-

ες, ώστε να χρησιµοποιηθεί το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα του αναδόχου του έρ-

γου µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσµάτων στο Υπουργείο.  

Ο τρόπος που θα λειτουργήσει το κεντρικό σύστηµα δε διαφέρει από αυτό που λειτούρ-

γησε τον Μάιο 2014. Η µόνη ουσιαστική διαφορά είναι ότι το κεντρικό σύστηµα έχει ε-

πεκταθεί, ώστε να µπορούν πλέον να ενηµερωθούν παράλληλα και τα τοπικά συστήµατα 

που ενδεχοµένως λειτουργούν σε Περιφέρειες / Περιφερειακής Ενότητες. Με τον 

τρόπο αυτό η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται µια φορά κεντρικά, ενώ παράλληλα 

διατηρείται η δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια / Περιφερειακή Ενότητα να αξιοποιεί τα 

στοιχεία που καταχώρησε κεντρικά και στα δικά της υφιστάµενα συστήµατα (πχ web 

site περιφέρειας). 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της δράσης που χωρίζεται σε 3 µέρη: 

1. Ενέργειες πριν από τις εκλογές - Προετοιµασία  

2. Καταχώρηση / Επεξεργασία (βραδιά εκλογών) 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX 
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3. Αξιοποίηση στοιχείων από  τοπικά συστήµατα περιφερειών 

Σηµειώνεται ότι η  αξιοποίηση των στοιχείων από τοπικά συστήµατα προορίζεται  

για Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας που ήδη έχουν σχετικές υποδοµές 

(πληροφοριακά συστήµατα και ιστοσελίδες). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

τοπικά πληροφοριακά συστήµατα για τη συγκέντρωση των αποτελεσµάτων τοπι-

κά, η χρήση των στοιχείων του κεντρικού συστήµατος δεν είναι υποχρεωτική και 

µπορείτε να αγνοήσετε το 3ο µέρος του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η  

καταχώρηση στο κεντρικό σύστηµα (ακριβώς όπως έγινε και το Μάιο 2014). 

 

1. Ενέργειες πριν από τις εκλογές – Προετοιµασία  

Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρησης σταυρών, ι-

σχύουν τα ακόλουθα. 

- Κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζει ένα αρµόδιο στέλεχος που θα συντονίσει την 

προσπάθεια και κοινοποιεί τα στοιχεία του (όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας) µε 

fax / email στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, fax: 213-136-

1167 email: mixanorganosi@ypes.gr και στην ανάδοχο εταιρεία που υποστηρίζει 

το έργο email : wde@singularlogic.eu  

- Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας θα επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο για να 

γίνουν άµεσα οι ακόλουθες ενέργειες: 

o Πιστοποίηση των σταθµών εργασίας που θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα -  

δυνητικά οποιοσδήποτε Υπολογιστής / PC που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

/ Internet (θα γίνει µε ευθύνη του εκπροσώπου της εταιρίας) 

o Παράδοση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα καταχώρησης 

(πάλι µε ευθύνη της εταιρίας θα παραδοθεί ένας κωδικός για κάθε υπάλληλο 

που θα συµµετέχει στην καταχώρηση) 

o Παράδοση συνοδευτικού υλικού (φυλλάδιο οδηγιών χρήστη) 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που προωθούνται στο 

κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα προέρχονται από συγκεκριµένους σταθµούς ερ-

γασίας και χρήστες. 

 

2. Καταχώρηση / Επεξεργασία στοιχείων 

Οι Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού, θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τα 

συµπληρωµένα έντυπα µετάδοσης υπέρ υποψηφίων (σταυροί),, ώστε  να γίνει η απαραί-

τητη επεξεργασία / καταχώρηση στοιχείων. Για την καταχώρηση ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Η καταχώρηση των σταυρών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση  να επηρεάσει τη 

διαδικασία µετάδοσης αποτελεσµάτων συνδυασµών προς το Υπουργείο που έχει 

πάντα προτεραιότητα  

- Κατ’ ελάχιστο πρέπει να καταχωρηθούν οι σταυροί των συνδυασµών που λαµβά-

νουν έδρες. Η καταχώρηση των υπολοίπων συνδυασµών είναι προαιρετική και 

µπορεί να γίνει εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα επιθυµεί να έχει στη διάθεσή 

της τα πλήρη στοιχεία (για παράδειγµα και για τοπική χρήση ενηµέρωσης). 

- Η καταχώρηση θα µπορεί να ξεκινήσει µετά τις 21:30 της 25/01/2015 για δύο 

λόγους: 
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o Για να µην υπάρχει καµία καθυστέρηση στην παραδοσιακή ροή αποτελε-

σµάτων συνδυασµών 

o Πρέπει να έχει διαµορφωθεί το υποσύνολο των συνδυασµών που εκλέ-

γουν έδρες 

- Η καταχώρηση µπορεί να γίνεται µε τους ρυθµούς που µπορεί να υποστηρίξει η 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα και δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραµµα. Υπολογί-

ζεται ότι για την καταχώρηση θα αξιοποιηθεί κυρίως το διάστηµα που ακολουθεί 

την αρχική µετάδοση αποτελεσµάτων συνδυασµών, όπου οι υπάλληλοι έχουν πε-

ρισσότερο χρόνο. 

Οι Περιφερειακές Ενότητες που συντηρούν δικά τους συστήµατα για επεξεργασία, προ-

βολή και παρουσίαση αποτελεσµάτων (πχ µέσω web), µπορούν να συνεχίσουν να τα 

χρησιµοποιούν κανονικά, εφόσον αυτές δεν καταφέρουν να υλοποιήσουν την ενηµέρωση 

των τοπικών συστηµάτων τους από το κεντρικό, όπως περιγράφεται παρακάτω.  

 

3. Αξιοποίηση στοιχείων από τοπικά συστήµατα 

Για να µη χρειαστεί να γίνει διπλή καταχώρηση (στο κεντρικό και στο τοπικό σύστηµα), 

το πληροφοριακό σύστηµα της Περιφερειακής Ενότητας µπορεί να ενηµερωθεί από  το 

κεντρικό σύστηµα µε 2 τρόπους: 

- Σε πραγµατικό χρόνο, µε αποστολή µηνύµατος κατά την καταχώρηση 

- Μέσω αρχείου που παράγεται από το κεντρικό σύστηµα, κατόπιν επιλογής του 

χρήστη 

Ο τρόπος ενηµέρωσης είναι επιλογή κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Ακριβής οδηγίες 

και προδιαγραφές µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

 http://ekloges.ypes.gr/current/info/wde/index.html 

Μετά την ανακήρυξη συνδυασµών και υποψηφίων η κωδικοποίηση θα κοινοποιηθεί στην 

παραπάνω διεύθυνση. 

 

Η Διεύθυνσή µας είναι στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευ-

κρινήσεις και αναµένουµε τη σχετική ενηµέρωση. 

            Ο Διευθυντής  

 

 

                                                  Στρατής Μαραγκός  

Κοινοποίηση: 

SingularLogic  ΑΕ 

Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου  

Τ.Κ. 14234, Ν. Ιωνία 

 

Εσωτερική Διανοµή: (µε email)  

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα  

3. Γραφείο Γεν Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ’ Εκλογών  

4. Διεύθυνση Εκλογών  


