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Προς
1. τις Περιφερειακές Ενότητες
(έδρες Νοµών)
Δ/νσεις Διοικητικού-Οικονοµικού
2. τους Δήµους της Χώρας

ΘΕΜΑ: Οδηγίες µετάδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων
Σχετ:. η µε αριθµό 8/2732/20-1-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αλλά και άλλων παρόµοιων εγγράφων που
εκδόθηκαν από την Υπηρεσία µας σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις, σας
ενηµερώνουµε για κάποια σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής σχετικά µε τον
τρόπο µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσµάτων:
1.

Η χρήση του FAX και µάλιστα του Δικτύου Σύζευξις για την αποστολή και λήψη
των εκλογικών αποτελεσµάτων είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση, γιατί εκµηδενίζει
το τηλεπικοινωνιακό κόστος της µετάδοσης. Πόσο µάλλον τώρα που αυτό θα είναι
αυξηµένο και µε τη µετάδοση και των αποτελεσµάτων υπέρ των υποψηφίων. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η µετάδοση µε FAX του Δικτύου Σύζευξις, πρέπει
να βρεθούν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι µετάδοσης µε FAX από άλλους παρόχους, οι
οποίοι όµως να αφήνουν το «ίχνος» της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Μια τέτοια
εναλλακτική λύση είναι, το FAX του σχολικού συγκροτήµατος που έχει επιλεγεί για
τη λειτουργία των εκλογικών καταστηµάτων. Είναι προφανές ότι σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία του περιβάλλοντος του
σχολικού συγκροτήµατος (για παράδειγµα ενδεχοµένως να πρέπει η συσκευή FAX
να τοποθετηθεί σε ελεγχόµενο από υπαλλήλους του Δήµου χώρο έξω από το
γραφείο που βρίσκεται τώρα το FAX, ώστε να µη διακινδυνευτεί οποιαδήποτε
φθορά στο σχολικό γραφείο) και ο Δήµος θα αναλάβει την αποκατάσταση
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οποιαδήποτε φθοράς ή κακής χρήσης υπάρξει στη συσκευή του FAX του σχολικού
συγκροτήµατος. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να µεθοδευτεί σωστά η διαδικασία.
2. Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα στοιχεία των
υπαλλήλων του Δήµου, που θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών
αντιπροσώπων,

τους

αριθµούς

των

τηλεφωνικών

συνδέσεων

που

θα

χρησιµοποιηθούν για την αποστολή των FAX, είτε από το Δηµαρχείο είτε από
κτίρια των Δηµοτικών Ενοτήτων, είτε από τα εκλογικά καταστήµατα.
3. Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να γνωστοποιήσει στους Δήµους της τους
αριθµούς των τηλεφωνικών συνδέσεων FAX, στους οποίους θα δέχεται τα
εκλογικά αποτελέσµατα και τα στοιχεία των υπαλλήλων της και τους αριθµούς
των τηλεφωνικών συνδέσεων, στα οποία αυτοί θα απαντούν για την
αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων.
4. Οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν µε τα Εφετεία, από τα οποία
θα

περιµένουν

εκλογικά

αποτελέσµατα

των

µεικτών

τµηµάτων

των

ετεροδηµοτών τους, αντίστοιχες σχετικές πληροφορίες για τους αριθµούς FAX,
µε τους οποίους θα γίνει η µετάδοση των αποτελεσµάτων (αριθµός FAX
αποστολής και αριθµός FAX λήψης).
5. Η Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να καταγράψει τα εκλογικά τµήµατα, µε τα
στοιχεία επικοινωνίας του αντίστοιχου υπάλληλου του Δήµου και του δικαστικού
αντιπροσώπου.
6. Στους εκλογικούς σάκους θα πρέπει να τοποθετηθούν τα στοιχεία του
υπάλληλου 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.
7. Σε χώρο της Περιφερειακής Ενότητας που θα γίνεται η λήψη των FAX µε τα
αποτελέσµατα, οι υπάλληλοι του συνεργείου παραλαβής θα παραλαµβάνουν το
αποτέλεσµα και 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 υπάλληλοι των Δήµων, εάν αυτά προέρχονται
από εκλογικά τµήµατα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κτίριο της
Περιφερειακής Ενότητας.
Ακολούθως τα FAX µε τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται στο συνεργείο
διακίνησης και ενδεχόµενης διόρθωσης :
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i. Αν το αποτέλεσµα είναι σωστό, θα παραδίδεται στους υπαλλήλους του
συνεργείου µετάδοσης, που θα το µεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
ii. Αν το αποτέλεσµα έχει προφανή λάθη, οι υπάλληλοι του ίδιου συνεργείου
θα επικοινωνούν για διόρθωση µε το δικαστικό αντιπρόσωπο του τµήµατος
από το οποίο προέρχεται το αποτέλεσµα.
8. Πρώτα απ’ όλα µεταδίδεται τηλεφωνικά (εκτός των τριών Περιφερειών : Νοτίου
Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας που µπορούν να
µεταδώσουν και µε ηλεκτρονικό τρόπο) το αποτέλεσµα υπέρ των συνδυασµών
των κοµµάτων, το οποίο άλλωστε εκδίδεται και πρώτο µετά το άνοιγµα της
κάλπης και ακολούθως το αποτέλεσµα υπέρ των υποψηφίων (σταυροί). Τα
αποτελέσµατα υπέρ των υποψηφίων (σταυροί) θα µεταδοθούν από τις
Περιφερειακές Ενότητες µε χρήση του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος
που θα ενεργοποιήσει ο ανάδοχος του έργου της µετάδοσης των εκλογικών
αποτελεσµάτων στο Υπουργείο (βλέπε σχετικό έγγραφό της Υπηρεσίας µας).
9. Ο συντονιστής υπάλληλος του κάθε Δήµου θα ελέγχει τους υπαλλήλους που
έχουν χρεωθεί τα εκλογικά τµήµατα του Δήµου του και δεν θα επιτρέπει την
αποχώρησή τους, πριν του επιβεβαιώσουν ότι έστειλαν όλα τα εκλογικά
αποτελέσµατά τους. 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.
10. Ο Δήµος πρέπει να ενηµερωθεί για τους τηλεφωνικούς αριθµούς FAX και τα
τηλέφωνα εκείνων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα οποία θα αποστείλει τα
εκλογικά αποτελέσµατα των αµιγών εκλογικών τµηµάτων των ετεροδηµοτών που
ενδεχόµενα έχουν συσταθεί στη χωρική του αρµοδιότητα.
11. Σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν τις εκλογές, πρέπει να προγραµµατιστεί γενική
δοκιµή αναµετάδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων από τα πλησιέστερα στα
εκλογικά τµήµατα δηµοτικά καταστήµατα προς την έδρα της Περιφερειακής
Ενότητας, η οποία θα λαµβάνει τα αποτελέσµατα. Η γενική δοκιµή πρέπει να
γίνει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα. Σηµειώνεται ότι τα FAX θα πρέπει να
αποσταλούν αποκλειστικά εντός 45 λεπτών, προκειµένου να δοκιµαστεί το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σε ώρα αιχµής. Εποµένως πρέπει να υπάρξει σχετική
συνεργασία µε όλους τους Δήµους της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το
Δίκτυο

Σύζευξις,

θα

βρίσκονται

σε

αυξηµένη

ετοιµότητα,

προκειµένου

να

αντιµετωπίσουν πιθανά προβλήµατα που ίσως προκύψουν.
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Σε

ενδεχόµενο

εµφάνισης

οποιουδήποτε

προβλήµατος

στo

Εθνικό

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της χώρας µας, το οποίο εµποδίζει τη µετάδοση του
εκλογικού αποτελέσµατος και το οποίο δεν µπορεί να λυθεί µε ίδια µέσα,
παρακαλούµε να επικοινωνείτε άµεσα µε την Υπηρεσία µας (κ. Ιωάννου 213 136
1002 και κ. Κουλός 213 136 1021), προκειµένου να ενηµερωθούν οι αρµόδιες
υπηρεσίες για την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος. Οι περιφερειακές ενότητες
να αποστείλουν στο email k.ioannou@ypes.gr µέχρι την Πέµπτη 22.1.2015 τα
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) υπευθύνων για τον συντονισµό της
ανωτέρω διαδικασίας, µε τους οποίους θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία το βράδυ
των εκλογών.
Η Διεύθυνσή µας είναι στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και
διευκρινήσεις και αναµένουµε σχετική ενηµέρωση.

Ο Διευθυντής

Στρατής Μαραγκός
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
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