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ΘΕΜΑ:  «Συγκέντρωση  και  μετάδοση  των  αποτελεσμάτων  των  δημοτικών  και

περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014». 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η  συγκέντρωση  και  μετάδοση  των  αποτελεσμάτων  των  δημοτικών  και  περιφερειακών

εκλογών  της  18ης Μαΐου  2014  από  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  προς  το  Υπουργείο

Εσωτερικών, θα γίνει ως εξής:

Το Υπουργείο θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες και θα διοχετεύσει με τη

χρήση  σύγχρονων  ηλεκτρονικών  μέσων,  στα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  (τηλεόραση  –

ραδιόφωνο  –  τύπο  -  διαδίκτυο),  για  όλα  τα  εκλογικά  τμήματα  της  χώρας,  μόνο τα

αποτελέσματα των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις  δημοτικές και  στις περιφερειακές

εκλογές και όχι εκείνα με τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων.

 Όπου  αναφέρεται  Περιφερειακή  Ενότητα,  για  το  Νομό  Αττικής  εννοείται  η  Περιφέρεια

Αττικής.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και παρέχονται οδηγίες για τις

ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν  κατά  τα  στάδια  συγκέντρωσης  και  μετάδοσης  των

αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.
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 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Εξαγωγή Αποτελέσματος.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, για όλους τους Δήμους της χώρας, από τις

εφορευτικές επιτροπές ενεργείται ως εξής:

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που έχουν μονό αριθμό στην αρίθμησή

τους  (1ο,  3ο,  5ο,  κλπ),  θα  μεταδίδουν  πρώτα  τα  αποτελέσματα  για  την  ανάδειξη  των

περιφερειακών αρχών, ενώ αντιθέτως οι  εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων

που έχουν  ζυγό  αριθμό  στην  αρίθμησή  τους  (2ο,  4ο,  6ο κλπ),  θα  μεταδίδουν  πρώτα  τα

αποτελέσματα για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών. 

Επομένως, σε όλα τα εκλογικά τμήματα με μονό αριθμό θα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που

περιέχει τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, ενώ η άλλη κάλπη, με

τα  ψηφοδέλτια  για  την  ανάδειξη  των  δημοτικών  αρχών θα  παραμείνει  σφραγισμένη,  με

ευθύνη  της  εφορευτικής  επιτροπής,  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  διαλογής,

καταμέτρησης  και  ανακοίνωσης  στον  Αντιπεριφερειάρχη  των  αποτελεσμάτων  της

ψηφοφορίας υπέρ των συνδυασμών για τις περιφερειακές αρχές. Τα ακριβώς αντίθετα

ισχύουν για όλα τα εκλογικά τμήματα με ζυγό αριθμό.

Επαναλαμβάνεται ότι, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο: 

α) για τις δημοτικές εκλογές μόνο τα αποτελέσματα της εκλογής για τους συνδυασμούς

όλων των Δήμων της χώρας και 

β)  για  τις  περιφερειακές εκλογές  μόνο τα αποτελέσματα για  τους  συνδυασμούς  των

περιφερειακών αρχών, από όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας.

2. Ανακοίνωση Αποτελέσματος 

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος όλων των Δήμων οφείλουν,

αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, να ανακοινώσουν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο του

οικείου Δήμου,  στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού

στον  οποίο  υπάγεται  το  εκλογικό  τμήμα  το  αποτέλεσμα  της  διαλογής  των  ψήφων  που

έλαβαν οι  συνδυασμοί  στις  δημοτικές και  περιφερειακές εκλογές,  όπως προβλέπεται  στα

άρθρα 91 παρ. 2 και 93 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012) και

στην  23/17799/3.5.2014  βιβλιοδετημένη  εγκύκλιο  του  Υπουργείου,  με  οδηγίες  για  τη

διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος

στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη περιγράφεται αναλυτικότερα σε επόμενη παράγραφο.

3. Έντυπα Αποτελεσμάτων.

Τα  έντυπα  για  τα  αποτελέσματα  των  συνδυασμών  των  δημοτικών  και  περιφερειακών

εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συμπληρωθούν από
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τον  αντιπρόσωπο  της  δικαστικής  αρχής  κάθε  εκλογικού  τμήματος  και  ειδικότερα

οπωσδήποτε τα παρακάτω:

- Εκλογική Περιφέρεια

- Δήμος 

- Εκλογικό Τμήμα

- Αριθμός εγγεγραμμένων στο τμήμα εκλογέων 

- Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 

- Αριθμός Άκυρων ........................ Λευκών ............................ και σύνολο άκυρων και 

  λευκών ψηφοδελτίων 

- Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων

- Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός

Τα έντυπα για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, που θα προωθηθούν στα εκλογικά

τμήματα  θα  είναι  καρμπονιζέ,  ενώ  θα  αποσταλούν  και  μονά  πανομοιότυπα  για  χρήση

ενδιάμεσων  σταθμών,  όπου  δηλαδή  πιθανόν  να  γίνει  τηλεφωνική  αναμετάδοση  από  το

εκλογικό  τμήμα  προς  ενδιάμεσους  αποδέκτες  (π.χ.  περιφερειακή  ενότητα),  τα  οποία  (τα

μονά) και θα συμπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ

1. Υπάλληλοι Δήμων υπεύθυνοι για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων συνδυασμών.

Κάθε Δήμος θα ορίσει υπαλλήλους του, οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη

διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη μετάδοση αποτελεσμάτων

του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος  στην Περιφερειακή Ενότητα,  χρησιμοποιώντας τα

έντυπα αποτελεσμάτων. 

Η  μετάδοση  των  εντύπων  των  αποτελεσμάτων  θα  πραγματοποιηθεί  κυρίως  μέσω  των

Δήμων και της υπηρεσίας FAX του Δικτύου Δημοσίου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ή μέσω άλλου

εναλλακτικού τρόπου. Είναι προφανές ότι όπου δεν είναι δυνατή η μετάδοση με FAX, πρέπει

να βρεθούν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι μετάδοσης, οι οποίοι όμως να αφήνουν το «ίχνος» της

μεταδιδόμενης  πληροφορίας  (υπηρεσία  fax  άλλου  παρόχου,  e-  mail,  κ.λ.π.).  Τα

αποτελέσματα από εκλογικά τμήματα της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να

μεταδοθούν και  με  παράδοση του έντυπου αποτελέσματος  στο  κτίριο  της Περιφερειακής

Ενότητας από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου,  εφόσον κριθεί,  σε συνεννόηση με τη

Περιφερειακή Ενότητα, ότι αυτό συντομεύει τη διαδικασία. 

Επισημαίνεται ότι, οι ορισθέντες υπάλληλοι των Δήμων οφείλουν να μεταδώσουν με απόλυτη

προτεραιότητα  χωρίς  καμία  καθυστέρηση  και  με  το  ταχύτερο  δυνατό  μέσο  τα    έντυπα

αποτελεσμάτων,   αναλόγως κατά τα ανωτέρω, στην Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να

επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων.
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Η κατανομή των υπαλλήλων ανά εκλογικό τμήμα θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή

Ενότητα. Μετά τον ορισμό των υπεύθυνων υπαλλήλων των Δήμων για τη μετάδοση των

αποτελεσμάτων, θα πρέπει οι  Δήμοι να γνωστοποιήσουν στις Περιφερειακές Ενότητες τα

στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κινητό, σταθερό τηλέφωνο του Δήμου) και το εκλογικό τμήμα στο

οποίο διατίθεται ο καθένας, και ακολούθως οι Περιφερειακές Ενότητες με τη σειρά τους θα

πρέπει να τα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο, που

θα σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε τμήμα.

Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Δήμων, οι Περιφερειακές Ενότητες θα

πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ώστε να καλυφθούν όλα τα

τμήματα της περιοχής τους.

Επισημαίνουμε  ότι  οι  υπάλληλοι  των  Δήμων  τίθενται  στη  διάθεση  του  δικαστικού

αντιπροσώπου κάθε εκλογικού τμήματος.

2. Ορισμός Συντονιστή Υπαλλήλου.

Σε κάθε Δήμο θα ορισθεί υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπεύθυνων

υπαλλήλων  για  τη  μετάδοση  των  αποτελεσμάτων  και  χρέη  επαφής  με  τη  Περιφερειακή

Ενότητα.

Ο συντονιστής υπάλληλος του κάθε Δήμου θα ελέγχει τους υπεύθυνους υπαλλήλους και δεν

θα επιτρέπει την αποχώρησή τους πριν του επιβεβαιώσουν ότι  έστειλαν όλα τα εκλογικά

αποτελέσματα  που  είχαν  χρεωθεί.  Ο  συντονιστής  υπάλληλος  θα  παραμείνει  στο

Δήμο/Δημοτική  Ενότητα  μέχρι  την  οριστική  επιβεβαίωση  από  την  υπηρεσία  της

Περιφερειακής Ενότητας ότι όλα τα αποτελέσματα έχουν παραληφθεί.

3.  Συντονισμός- έλεγχος ροής αποτελεσμάτων.

Για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των εντύπων μετάδοσης αποτελεσμάτων,

πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να λειτουργεί

τηλεφωνική  σύνδεση,  με  την  οποία  να  είναι  δυνατή  η  επικοινωνία  του  Δήμου  και  της

Περιφερειακής Ενότητας με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας θα πρέπει να ορισθεί υπάλληλος ο οποίος θα απαντά

στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιμο της κάλπης

έως το τέλος της μετάδοσης  των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα  του κτιρίου.

4. Λειτουργία δημοτικών καταστημάτων. 

Τα  καταστήματα  των  Δήμων  θα  παραμείνουν  ανοιχτά  μέχρι  και  τη  μετάδοση  των

αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ειδικότερες Ενέργειες Περιφερειακών Ενοτήτων 

1.1. Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα αποστείλει έγγραφο στους οικείους Δήμους, με την

οποία θα ενημερώνονται για τη διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων μέσω FAX. 

Στο έγγραφο αυτό:

α. Θα ζητείται να οριστεί υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου για την εκλογική διαδικασία με

ρόλο συντονιστή,  τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οποίου θα  γνωστοποιηθούν στην

Περιφερειακή Ενότητα. Με τον υπεύθυνο του Δήμου η  Περιφερειακή Ενότητα θα επικοινωνεί

όποτε κρίνεται αναγκαίο.

β. Θα ζητείται να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των υπευθύνων υπαλλήλων του Δήμου, που

θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων.

γ.  Θα  ζητείται  να  γνωστοποιηθούν  οι  αριθμοί  των  τηλεφωνικών  συνδέσεων  που  θα

χρησιμοποιηθούν για την αποστολή των  FAX, είτε από το Δημαρχείο είτε από κτίρια των

Δημοτικών Ενοτήτων είτε από άλλο κτίριο.

δ. Η Περιφερειακή Ενότητα θα γνωστοποιεί στους Δήμους : 

i. Τους αριθμούς των τηλεφωνικών συνδέσεων FAX, στους οποίους θα δέχεται τα εκλογικά

αποτελέσματα. 

ii. Τα στοιχεία των υπαλλήλων και οι αριθμοί των τηλεφωνικών συνδέσεων, στα οποία θα

απαντούν  υπάλληλοι  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  για  την  αντιμετώπιση  πιθανών

προβλημάτων.

Επισημαίνουμε  την  ανάγκη  πιστοποίησης  των  τηλεφωνικών  συνδέσεων  που  θα

χρησιμοποιηθούν.

 

1.2. Σε  ένα  ηλεκτρονικό  αρχείο  η  Περιφερειακή  Ενότητα  θα  πρέπει  να  καταγράψει  τα

εκλογικά τμήματα, τον αντίστοιχο υπεύθυνο υπάλληλο με τα στοιχεία επικοινωνίας του και

τον δικαστικό αντιπρόσωπο επίσης με τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να διασφαλιστεί

ότι σε περίπτωση προβλήματος θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του.

1.3. Στους  εκλογικούς  σάκους  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  τα  στοιχεία  του  υπεύθυνου

υπαλλήλου του Δήμου, με τον οποίο θα συνεργάζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, καθώς

και σχετικό έγγραφο με όλη τη διαδικασία μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, που θα

πρέπει να γνωρίζει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

2. Συνεργεία Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Για  την  ταχύτερη  συγκέντρωση  και  μετάδοση  των  αποτελεσμάτων  των  Δημοτικών  και

Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 θα πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα να

υπάρχει:
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2.1. Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και

επικοινωνιών  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  άμεση

αποκατάσταση  οποιουδήποτε  τεχνικού προβλήματος  προκύψει,  για  να  μην  εμποδιστεί  η

ομαλή ροή της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στο συνεργείο συμμετέχουν και

τα  ορισμένα  μέλη  του  Εθνικού  Δικτύου  Διαχείρισης  Περιστατικών  Ασφάλειας  της  κάθε

Περιφερειακής Ενότητας.

2.2. Συνεργείο παραλαβής εντύπων μετάδοσης αποτελέσματος.

Το  συνεργείο  αναλαμβάνει  την  παραλαβή  των  εντύπων  μετάδοσης  αποτελέσματος  που

φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα είτε με το FAX είτε με δημοτικό υπάλληλο (ο οποίος έχει

τεθεί  στη διάθεση του δικαστικού αντιπροσώπου) σε περίπτωση που το εν λόγω έντυπο

προέρχεται  από εκλογικό  τμήμα της  έδρας της Περιφερειακής Ενότητας και  έχει  επιλεγεί

αυτός ο τρόπος μετάδοσης.

 Σε συγκεκριμένο χώρο θα γίνεται η λήψη των FAX με τα αποτελέσματα, όπου θα βρίσκονται

υπάλληλοι του συνεργείου παραλαβής αποτελεσμάτων. Οι υπάλληλοι του συνεργείου που

θα παραλαμβάνουν το αποτέλεσμα, θα σβήνουν το αντίστοιχο τετραγωνίδιο του εκλογικού

τμήματος σε αναρτημένο πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα εκλογικά τμήματα. Έτσι

κάθε στιγμή θα μπορεί να γίνει διασταύρωση ότι ένα αποτέλεσμα έχει ήδη παραληφθεί και με

αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η λήψη του αποτελέσματος για δεύτερη ή και τρίτη φορά. 

Στον  ίδιο  χώρο  θα  παραδίδονται  και  τα  αποτελέσματα  που  θα  φέρνουν  οι  δημοτικοί

υπάλληλοι,  εάν  αυτά  προέρχονται  από  εκλογικά  τμήματα  που  βρίσκονται  σε  κοντινή

απόσταση  από  το  κτίριο  της  Περιφερειακής  Ενότητας  και  έχει  επιλεγεί  αυτός  ο  τρόπος

μετάδοσης. 

Ακολούθως  οι  υπάλληλοι  του  συνεργείου  προωθούν  το  εν  λόγω  έντυπο  στο  συνεργείο

διακίνησης.

2.3. Συνεργείο διακίνησης.

Οι  υπάλληλοι  του  συνεργείου  διακίνησης  αναλαμβάνουν  τη  διακίνηση  των  εντύπων

μετάδοσης  αποτελέσματος  από  το  γραφείο  παραλαβής  στα  συνεργεία  ελέγχου  και

μετάδοσης.

Τα έντυπα εκλογικού αποτελέσματος (FAX ή πρωτότυπα) θα παραδίδονται στο συνεργείο

διακίνησης για ενδεχόμενες διορθώσεις.  

i. Αν το έντυπο εκλογικού αποτελέσματος είναι σωστό, θα παραδίδεται στους υπαλλήλους

του συνεργείου μετάδοσης,  οι  οποίοι  με  τη σειρά τους θα το μεταδίδουν στο Υπουργείο

Εσωτερικών.
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ii.  Αν  το  έντυπο  εκλογικού  αποτελέσματος  έχει  προφανή  λάθη,  οι  υπάλληλοι  του  ίδιου

συνεργείου θα επικοινωνούν για διόρθωση με το δικαστικό αντιπρόσωπο του τμήματος από

το οποίο προέρχεται το αποτέλεσμα.

Στην  περίπτωση  που  τα  στοιχεία  του  εντύπου  είναι  λανθασμένα  και  χρειάζεται  να  γίνει

παραβολή με το πρακτικό αριθ. 2, οι υπάλληλοι αυτοί παραδίδουν το έντυπο στο συνεργείο

ελέγχου,  το  οποίο  αναλαμβάνει  τον  έλεγχο  και  τη  διόρθωση  του  λάθους.  Οι  υπάλληλοι

διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε

συνεργείο μετάδοσης, ώστε να διακινεί και να παραδίδει σωστά τα έντυπα αυτά. 

Εάν στο έντυπο μετάδοσης αποτελέσματος βρεθεί κάποιο λάθος κατά τον έλεγχο θα

σημειώνεται  στο  άνω  δεξιά  περιθώριο  η  ένδειξη  ΛΑΘΟΣ και  αφού  διορθωθεί,  θα

μεταδίδεται στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα. 

2.4. Συνεργεία ελέγχου και μετάδοσης. 

Τα συνεργεία  αυτά  θα  αποτελούνται  από υπαλλήλους,  οι  οποίοι  θα  είναι  χρεωμένοι  με

συγκεκριμένο  αριθμό  εκλογικών  τμημάτων  ο  καθένας  και  οι  οποίοι  θα  ελέγχουν  και  θα

διορθώνουν  τα  έντυπα  μετάδοσης  αποτελέσματος  και  αφού  τα  μεταδώσουν,  τα

αρχειοθετούν.

2.5. Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 2. 

Παραλαμβάνει  και  ταξινομεί  τα  πρακτικά  αριθ.  2  που  περιέχονται  στα  βιβλία  πράξεων

εφορευτικής επιτροπής για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.  

2.6. Εσωτερική διαδικασία λήψης και προώθησης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Με ειδική  απόφασή  της  Περιφερειακής  Ενότητας  θα  καθορίζεται  η  εσωτερική  διαδικασία

λήψης και προώθησης των εκλογικών αποτελεσμάτων και ο ρόλος του κάθε υπαλλήλου της

σε συγκεκριμένα συνεργεία.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. Το αποτέλεσμα από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα μεταδίδεται αμέσως τηλεφωνικά

στο Υπουργείο Εσωτερικών με βάση τη σειρά χρονικής άφιξής του, ανεξάρτητα αν πρόκειται

για  δημοτικές  ή  περιφερειακές  εκλογές.  Ειδικότερα  οι  Περιφερειακές  Ενότητες  των

Περιφερειών  της  Δυτικής  Ελλάδας  και  του  Νοτίου  Αιγαίου  θα  μεταδώσουν  πιλοτικά  τα

εκλογικά αποτελέσματα με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι προφανές ότι θα γίνεται πρώτα έλεγχος

για  την  αριθμητική  συμφωνία  των  άκυρων,  λευκών  και  έγκυρων  ψηφοδελτίων  με  τους

ψηφίσαντες εκλογείς.

2. Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στις οποίες

θα μεταδίδονται τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων θα γνωστοποιηθούν με σχετικό

έγγραφό μας.

3.  Τα  συνεργεία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μόλις  λάβουν  τα  στοιχεία  κάθε  εντύπου

μετάδοσης αποτελέσματος υπέρ συνδυασμών των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,

θα καταχωρίζουν αυτά στα αντίστοιχα ειδικά έντυπα καταχώρησης, τα οποία διατίθενται σε

τρία αντίγραφα και ένα στέλεχος (χαρτονάκι). Αφού προβούν σε έλεγχο και επαλήθευση του

αποτελέσματος,  σχετικά με τη συμφωνία του αριθμού των εκλογέων που ψήφισαν με το

σύνολο των άκυρων, των λευκών και των έγκυρων ψηφοδελτίων καθώς και το σύνολο των

ψηφοδελτίων που έλαβαν οι συνδυασμοί με το σύνολο των εγκύρων  θα τα αποστέλλουν στο

τμήμα  καταχώρησης  του  αναδόχου  του  έργου  αναμετάδοσης  των  εκλογικών

αποτελεσμάτων.

Διευκρινίζεται  ότι  οι  κωδικοί  αριθμοί  που  είναι  τυπωμένοι  στα  έντυπα  μετάδοσης

αποτελεσμάτων έχουν  τεθεί  για  να  εισάγονται  τα  σχετικά  στοιχεία  σε  ηλεκτρονικούς

υπολογιστές από τερματικούς σταθμούς που θα είναι εγκατεστημένοι στο Υπουργείο και θα

συμπληρώνονται από τους υπαλλήλους που κάνουν την εισαγωγή των στοιχείων .

Το  σχετικό  αποτέλεσμα,  μέσω  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  θα  παρουσιάζεται  σε

τερματικές οθόνες και θα αναμεταδίδεται αυτόματα από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς

και το διαδίκτυο (INTERNET).

8
σελίδα 8 από 10

ΑΔΑ: ΒΙΦΔΝ-ΞΣ6



ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Συσκέψεις Περιφερειακών Ενοτήτων  - Δήμων

Για την υλοποίηση των παραπάνω, καθώς και  για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών

προβλημάτων  θα  πρέπει  άμεσα  οι  Αντιπεριφερειάρχες  να  καλέσουν  σε  σύσκεψη  τους

Δήμους της περιοχής τους.

Η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία έχει

ως στόχο την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη διοργάνωση της όλης διαδικασίας.

Οι κκ. Αντιπεριφερειάρχες, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν προσωπικά τα θέματα της

συγκέντρωσης και άμεσης μετάδοσης των αποτελεσμάτων τόσο από τους προέδρους των

εφορευτικών επιτροπών προς τις Περιφερειακές Ενότητες, όσο και από τις Περιφερειακές

Ενότητες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και να ενημερώσουν τους Δήμους της περιφέρειάς

τους σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.

2. Δοκιμή Αναμετάδοσης.

Σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  πριν  από  τις  εκλογές,  πρέπει  να  προγραμματιστεί  δοκιμή

αναμετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του

Εθνικού Δικτύου Εκλογών από τα πλησιέστερα στα εκλογικά τμήματα δημοτικά καταστήματα

προς την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία θα  λαμβάνει τα αποτελέσματα. Για τον

λόγο  αυτό  πρέπει  να  υπάρξει  σχετική  συνεργασία  με  όλους  τους  Δήμους  της  κάθε

Περιφερειακής Ενότητας.

Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  υποστηρίζουν  το  Δίκτυο  Δημοσίου  Τομέα  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»,  θα

βρίσκονται  σε αυξημένη ετοιμότητα,  προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα

που ίσως προκύψουν.

Σε ενδεχόμενο εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος στo Εθνικό Τηλεπικοινωνιακό

Δίκτυο  της  χώρας  μας  ή  στις  Υποδομές  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  των

Φορέων σας, το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος και το

οποίο δεν μπορεί  να λυθεί  με ίδια μέσα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με

τους  Συντονιστές  του  Εθνικού  Δικτύου  Διαχείρισης  Περιστατικών  Ασφάλειας  του

Υπουργείου Εσωτερικών (κ. Κ. Ιωάννου και κ. Αγγ. Κουλός – τηλεφωνικό κέντρο 213

136  1900),  προκειμένου  να  ενημερωθούν  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες,  για  την  άμεση

αντιμετώπιση του ζητήματος. 
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Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλες τις εφορευτικές επιτροπές των

εκλογικών τμημάτων των Δήμων της περιφέρειάς σας.

Για  τις  εκλογές  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  τυχόν  επαναληπτικές  δημοτικών  και

περιφερειακών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 θα εκδοθεί ξεχωριστή εγκύκλιος, και θα σας

αποσταλεί.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

       ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. κκ. Προέδρους και Εισαγγελείς

   Πρωτοδικών του Κράτους

   (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων) 

2. κκ. Γεν. Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

3. κκ. Περιφερειάρχες

4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες - Έδρες τους

5. κκ. Δημάρχους   

    (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων  Έδρας Νομών) 
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού

3. Γραφείο κ.  Γεν. Γραμματέα

4. Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Προγραμμάτων

5. Γεν. Δ/ντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης

6. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.

7. Δ/νση Διοίκησης

8. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ

9.  Δ/νση Εκλογών 
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