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                    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ και µε FAX 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                            Αθήνα,    16/9/2015     

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ         Αρ. Πρωτ.: οικ. 32483 

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

              

Ταχ. Δ/νση:    Ευαγγελιστρίας 2 

Ταχ. Κωδ.:      10183 

Πληροφορίες: Κ. Κορµανού 

Τηλέφωνο:      213-1361007 

FAX:              213-1361167 

 

                          Προς 

                          κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών 

                          (µέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων  

                           στις έδρες νοµών)              

 

 

Θέµα: Διαδικασία συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας µέσω κινητών στις 

επικείµενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 

Σχετ.:  Η µε  αρ.πρ. 32237/15-9-2015  Απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική απόφαση, στις επικείµενες Βουλευτικές Εκλογές της 

20ης Σεπτεµβρίου 2015, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα 

χρησιµοποιήσει και πάλι τη διαδικασία συλλογής των αποτελεσµάτων απευθείας στο Υπουργείο 

µέσω κινητού τηλεφώνου, που έχει ήδη εφαρµοσθεί µε επιτυχία στις τελευταίες εκλογικές 

αναµετρήσεις, συµβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη πληροφόρηση των Ελλήνων Πολιτών. 

 

Ο ίδιος ακριβώς στόχος έχει τεθεί και για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης 

Σεπτεµβρίου 2015 στις οποίες θα χρησιµοποιηθούν περίπου 4.800 συσκευές σε αντίστοιχα 

εκλογικά τµήµατα. Για την επιτυχία του εγχειρήµατος απαιτείται η συνεργασία σας, όπως 

περιγράφεται στην παρούσα ενηµέρωση.  

Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας 

 

Η διαδικασία θα λειτουργήσει παράλληλα µε τις υφιστάµενες, οι οποίες θα εφαρµοσθούν 

κανονικά, όπως τις γνωρίζετε από προηγούµενες εκλογές (µετάδοση του αποτελέσµατος στην 

Περιφερειακή Ενότητα, τηλεφωνική µετάδοση από την Περιφερειακή Ενότητα  στην Κ.Υ. του 

Υπουργείου κλπ). Αποκλειστικός στόχος της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτερη δυνατή συλλογή 

του αποτελέσµατος. 

 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, θα χρησιµοποιηθεί ένα κινητό τηλέφωνο µε 

ενσωµατωµένη ειδική εφαρµογή, µέσω του οποίου ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα αναµεταδώσει 

τα δεδοµένα του τηλεγραφήµατος των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα 

της διαδικασίας είναι αυτό του άµεσου ελέγχου ορθότητας των δεδοµένων που καταχωρίζονται 
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στο τηλεγράφηµα (αθροιστικοί έλεγχοι κ.α.).  

 

Η όλη διαδικασία είναι απλή (όσο και ο βασικός χειρισµός ενός κινητού τηλεφώνου) και 

δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους χειριστές της. Το κινητό τηλέφωνο θα διατεθεί 

από το Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ και θα παραδοθεί σε κάθε Δικαστικό Αντιπρόσωπο µαζί µε 

το λοιπό εκλογικό υλικό.  

 

Συγκεκριµένα, συµπληρωµατικά µε το υλικό που παραδίδεται στους Δικαστικούς 

Αντιπροσώπους από τους Δήµους, θα παραδοθεί στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους των 

τµηµάτων όπου θα εφαρµοσθεί η διαδικασία, ένας επιπλέον φάκελος που θα περιέχει το 

απαραίτητο υλικό (κινητό και συνοδευτικά έντυπα σε σφραγισµένο κουτί). Οι υπάλληλοι των 

Δήµων θα κληθούν να βοηθήσουν τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην όλη διαδικασία 

(εγγραφής στο σύστηµα και οδηγίες για τη χρήση της εφαρµογής του κινητού τηλεφώνου). 

 

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κάθε εκλογικού τµήµατος όπου θα εφαρµοσθεί η διαδικασία 

θα πρέπει: 

• Κατά την παραλαβή του εκλογικού υλικού από τον αρµόδιο δηµοτικό υπάλληλο, να 

συνεργαστεί µε αυτόν, για να «κάνει την εγγραφή» στο σύστηµα, 

χρησιµοποιώντας τους κωδικούς που θα βρει µέσα στο σφραγισµένο κουτί, 

αµέσως µε την παραλαβή του κινητού τηλεφώνου (σηµειώνεται ότι το κινητό 

τηλέφωνο είναι φορτισµένο για (2) δύο τουλάχιστον ηµέρες). 

• Μετά την καταµέτρηση των ψήφων και την καταχώρηση των αποτελεσµάτων στο 

γνωστό έντυπο µετάδοσης αποτελεσµάτων και οπωσδήποτε πριν από την 

αποστολή του στην περιφερειακή ενότητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσει το κινητό 

τηλέφωνο για την καταχώρηση και απευθείας µετάδοση του αποτελέσµατος στο 

Υπουργείο Εσωτερικών.  

• Κατά την παράδοση του εκλογικού σάκου στο Πρωτοδικείο, θα παραδοθεί σε 

αρµόδιο υπάλληλο – συνεργάτη της SingularLogic, αναδόχου του έργου συλλογής 

και µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσµάτων, το κινητό τηλέφωνο µε όλα του τα 

εξαρτήµατα, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Άµεσες Ενέργειες 
 

Προκειµένου το εγχείρηµα να στεφθεί από επιτυχία, απαιτείται η ουσιαστική συνδροµή 

σας καθώς και των αρµοδίων υπηρεσιών σας. Ως πρώτη ενέργεια παρακαλούµε να ενηµερώσετε 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας, οι οποίοι θα οριστούν Δικαστικοί Αντιπρόσωποι. 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η ανάδοχος εταιρία (SingularLogic) θα διαθέσουν 

ενηµερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό για όλη την διαδικασία (Οδηγίες χρήσης κινητού, video 

εκπαίδευσης δικαστικών αντιπροσώπων, πίνακα µε τα τµήµατα που επελέγησαν για την εφαρµογή 

της διαδικασίας κλπ) µέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου (ενότητα «εκλογές» 

«Δικαστικοί Αντιπρόσωποι») και θα ενεργοποιήσουν τηλεφωνική υπηρεσίας υποστήριξης (Help 

Desk  τηλ. 210 6267777) που θα λειτουργήσει µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (νύκτα 

της 20ης Σεπτεµβρίου 2015), παρέχοντας οδηγίες σε όσους αντιµετωπίσουν κάποια προβλήµατα 

ακόµα και την τελευταία στιγµή. 
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Επίσης παρακαλούµε να διευκολύνετε τους υπαλλήλους της αναδόχου εταιρείας που 

έχουν την ευθύνη συλλογής των κινητών τηλεφώνων και θα παρευρίσκονται στα σηµεία 

παράδοσης των εκλογικών σάκων στην υπηρεσία σας, παραχωρώντας µικρό χώρο για την 

εναπόθεση των συσκευών. 

 

Έχοντας υπόψη και τη δική σας επιθυµία για ταχύτερη µετάδοση των αποτελεσµάτων των 

εκλογών, προσδοκούµε στην άµεση ανταπόκριση σας και παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες 

ενέργειες, παραµένοντας στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση / συµπληρωµατική πληροφορία.  

 

 

  

                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κοινοποίηση 

1) SingularLogic Intergrator ΑΕ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου  

Τ.Κ. 14234, Ν. Ιωνία 

 

Εσωτερική Διανοµή (µε e-mail) 

1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2)  Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  

3)  Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

      & Εκλογών  

4)   Δ/νση Εκλογών  

 


