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ΘΕΜΑ: Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015 – Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 1/122/3.1.2015 εγκύκλιος της Δ/νσης Εκλογών του ΥΠ.ΕΣ.
Οι Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 26/2012,
θα διεξαχθούν με τους καταλόγους της Ε’ Αναθεώρησης 2014 (μεταβολές έως και 31/10/2014).
Για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής ευθύνης σας, σας αποστέλλουμε σε οπτικό
δίσκο (CD) ηλεκτρονική εφαρμογή. Η εφαρμογή περιέχει το εκλογικό σώμα ανά Εκλογική Περιφέρεια,
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της Ε’ Αναθεώρησης 2014.
Ο οπτικός δίσκος περιέχει επίσης σε αρχείο WORD το εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της παραπάνω
εφαρμογής, καθώς και αρχείο excel με ονομασία “apofash.xls” απαραίτητο για την εξαγωγή του
καθορισμού των τμημάτων σε excel αρχείο. Όλα τα αρχεία του οπτικού δίσκου θα πρέπει να
αποθηκευθούν σε ένα φάκελο στον τοπικό σας δίσκο (PC), ώστε να επεξεργαστείτε τον καθορισμό των
τμημάτων από εκεί.
Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε:
1. Να προβείτε σε εκτύπωση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων ενός μεμονωμένου Δήμου,
Δημοτικής Ενότητας ή Εκλογικού Διαμερίσματος ή Συνοικισμού αυτού (όπου υπάρχει)
2. Να αναζητήσετε την εγγραφή οποιουδήποτε εκλογέα της περιοχής ευθύνης σας
3. Να εκτυπώσετε τον πίνακα κατανομής του εκλογικού σώματος («Δύναμη Εκλογέων») κατά
Εκλογικό Διαμέρισμα – Συνοικισμό όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας, προκειμένου να
διευκολυνθείτε στον κατ’ αρχήν καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής σας
4. Να επεξεργαστείτε την πρόταση κοπής εκλογικών τμημάτων, που έκανε η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης., στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και είτε να την
αποδεχτείτε, είτε να την μεταβάλλετε κατά την κρίση σας. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα
φειδωλοί στις μεταβολές που θα προτείνετε, καθώς η Δ/νσή μας, ακολουθώντας την ίδια
πρακτική με προηγούμενες εκλογές έχει προσδιορίσει όσο το δυνατόν κοντινότερα στο τελικό
καθορισμό την πρότασή της.
5. Να εξάγετε σε αρχείο excel (αρχείο xls) τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων με τον
προσδιορισμό των εκλογέων που θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά, με βάση την ορθογραφία
των επωνύμου τους. Αυτό το xls θα συμπληρωθεί με τα καταστήματα ψηφοφορίας, ώστε να
αποτελέσει την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, που θα αποστείλετε στο ΥΠΕΣ
Με νεότερο έγγραφο (το οποίο θα αναρτηθεί και στις Ανακοινώσεις) η Δ/νσή μας θα σας ενημερώσει για
τη διαδικασία αντιστοίχησης των καταστημάτων ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα, σε Διαδικτυακή
Εφαρμογή στην οποία βρίσκονται ήδη καταχωρημένα τα καταστήματα ψηφοφορίας από τις
προηγούμενες εκλογές του έτους 2014, ώστε στη συνέχεια να ενημερώσουμε το «Μάθε που ψηφίζεις»
με τα στοιχεία των εκλογικών καταστημάτων σας και των γεωγραφικών συντεταγμένων τους.

Θα πρέπει να καθορίσετε άμεσα τα εκλογικά τμήματα μέσω της εφαρμογής που σας αποστέλλουμε, να
την αντιγράψετε όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί από τον τοπικό σας δίσκο, σε οπτικό δίσκο (cd) το
οποίο θα μας αποστείλετε το συντομότερο, ώστε ακολούθως η Δ/νση μας να ολοκληρώσει εντός των
προθεσμιών τις εκτυπώσεις των εκλογικών καταλόγων ανά τμήμα.
Μετά την αποστολή δεν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην αρίθμηση και το περιεχόμενο των
τμημάτων, γιατί θα εκτυπωθούν λανθασμένοι εκλογικοί κατάλογοι.
Το αρχείο με τα εκλογικά τμήματα θα πρέπει να συνοδεύεται με την έγγραφη διαβεβαίωση του κ.
Αντιπεριφερειάρχη ότι δεν θα υπάρξουν μετά την ανάρτηση αλλαγές στην απόφαση καθορισμού των
τμημάτων, ως προς το πλήθος, την αρίθμηση και το περιεχόμενο τους.
Επίσης να μας γνωστοποιήσετε άμεσα με FAX (στον αριθμό 213-1361167) την παραλαβή του παραπάνω
υλικού και να ορίσετε υπεύθυνο επικοινωνίας, ενημερώνοντας για τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο,
τηλ., fax, e-mail) .
Πολύ σύντομα θα σας αποστείλουμε καταστάσεις ειδικών τμημάτων ετεροδημοτών της περιοχής
ευθύνης σας, ώστε να τα συμπεριλάβετε στην Απόφαση Καθορισμού των Εκλογικών Τμημάτων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία/επεξήγηση.
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