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Διαδικασία συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας µέσω
κινητών τηλεφώνων στο επικείµενο Δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου
2015.
Κύριε Πρόεδρε,

Στο επικείµενο Δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 , το Υπουργείο
Εσωτερικών & ΔΑ θα χρησιµοποιήσει και πάλι τον εναλλακτικό τρόπο (διαδικασία)
συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, που γίνεται για την πληροφόρηση
των Ελλήνων Πολιτών. Πρόκειται για τη γνωστή πλέον διαδικασία µετάδοσης των
αποτελεσµάτων απευθείας στο Υπουργείο µέσω κινητού τηλεφώνου, που
εφαρµόσθηκε µε επιτυχία και σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις.
Η ως άνω διαδικασία θα λειτουργήσει παράλληλα µε τις υφιστάµενες, οι
οποίες θα εφαρµοστούν κανονικά όπως τις γνωρίζετε από προηγούµενες εκλογές
(αποστολή µέσω Δήµων / Περιφερειακών Ενοτήτων, µετάδοση στην Κ.Υ. του
Υπουργείου κλπ) στις 5 Ιουλίου 2015. Αποκλειστικός στόχος της νέας διαδικασίας
είναι η ταχύτερη δυνατή συλλογή του αποτελέσµατος από περίπου 4.800 τυχαία
εκλογικά τµήµατα σε όλη τη Χώρα και εποµένως, η έγκαιρη πληροφόρηση των
Ελλήνων πολιτών.
Για την υλοποίηση της διαδικασίας θα χρησιµοποιηθεί ένα κινητό τηλέφωνο
µε ενσωµατωµένη ειδική εφαρµογή, µέσω του οποίου ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος
θα αναµεταδώσει τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας. Ένα ακόµη
πλεονέκτηµα της διαδικασίας είναι αυτό του άµεσου ελέγχου ορθότητας των
δεδοµένων που καταχωρίζονται στο έντυπο µετάδοσης (αθροιστικοί έλεγχοι κ.α.).
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 πρέπει να παραδοθεί στους
Δικαστικούς Αντιπροσώπους των τµηµάτων όπου θα εφαρµοσθεί η νέα διαδικασία,
ένας επιπλέον φάκελος που θα περιέχει το απαραίτητο υλικό (κινητό και
συνοδευτικά έντυπα).
Η όλη διαδικασία είναι απλή (όσο και ο βασικός χειρισµός ενός κινητού
τηλεφώνου) και δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους Δικαστικούς
Αντιπροσώπους. Η εµπειρία από τις προηγούµενες εκλογές δείχνει ότι η εφαρµογή
των έντυπων οδηγιών που θα συνοδεύουν το κινητό αρκεί για αποστολή του
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε τα αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά το Υπουργείο
Εσωτερικών & ΔΑ και η ανάδοχος εταιρεία (Singular Logic) θα διαθέσουν
ενηµερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό για όλη την διαδικασία (οδηγίες χρήσης κινητού,
videos , πίνακα µε τα τµήµατα που επελέγησαν για την εφαρµογή της νέας
διαδικασίας κ.λ.π.) µέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου (ekloges.ypes.gr)
και θα ενεργοποιήσουν υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk τηλ. 210
6267777) που θα λειτουργήσει µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (νύκτα
της 5ης Ιουλίου 2015), παρέχοντας οδηγίες σε όσους αντιµετωπίσουν κάποια
προβλήµατα ακόµα και την τελευταία στιγµή.
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας µας, και για την µεγαλύτερη εξασφάλιση της
επιτυχίας του εγχειρήµατος, θεωρούµε απαραίτητο να ενηµερωθούν από σας όλοι οι
Δικηγορικοί Σύλλογοι και δι’ αυτών τα µέλη τους, που θα αποτελέσουν την
πλειοψηφία των Δικαστικών Αντιπροσώπων και να ζητηθεί η συνδροµή τους. Επίσης
αποφασιστικής σηµασίας είναι η έγκαιρη γνωστοποίηση στο Υπουργείο ενός µέσου
επικοινωνίας, κατά προτίµηση κινητού τηλεφώνου, µε κάθε δικαστικό αντιπρόσωπο
που θα οριστεί στα περίπου 4.800 τµήµατα, προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα
επικοινωνίας και ενηµέρωσής τους γύρω από την διαδικασία αυτή και εάν είναι
δυνατόν η δια ζώσης επίδειξη / εκπαίδευση σ αυτήν. Το Υπουργείο εγγυάται τη
χρήση της πληροφορίας αυτής αποκλειστικά και µόνον για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου εγχειρήµατος.
Παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες και την ενηµέρωσή µας, και
παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση / συµπληρωµατική πληροφορία.
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