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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ &
ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Θ. Φλώρος, Ε. Ατµατζίδου
Τηλέφωνα
: 213 136 1131, 213 136 1252
Φαξ
: 213 136 1140
E-mail: th.floros@ypes.gr, e.atmatzidou@ypes.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 2958

ΠΡΟΣ
κκ. Προέδρους Πρωτοδικών
(Μέσω Περιφερειακών
Ενοτήτων έδρας νοµών)

ΘΕΜΑ: Πίνακες αποτελεσµάτων των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Όπως είναι γνωστό, η κατά το άρθρο 101 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο
κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) Ανωτάτη Εφορευτική
Επιτροπή, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας µε βάση
τους πίνακες των αποτελεσµάτων ψηφοφορίας ανά εκλογική περιφέρεια (συµπεριλαµβανοµένων
και αυτών της ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών), που καταρτίζονται από τα αρµόδια Πρωτοδικεία.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε για την άµεση σύνταξη του προβλεπόµενου από την
παρ. 4 του άρθρου 98 του π.δ. 26/2012 (Α΄57) πίνακα αποτελεσµάτων των βουλευτικών εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015, για χρήση της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής κατά τα ανωτέρω.
Στην καταχώρηση των αποτελεσµάτων θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
α. αριθµός εγγεγραµµένων εκλογέων
β. αριθµός εκλογέων που ψήφισαν
γ. αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων
δ. αριθµός άκυρων ψηφοδελτίων
ε. αριθµός λευκών ψηφοδελτίων και
στ. αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός και κάθε
µεµονωµένος υποψήφιος.
Λόγω κατεπείγοντος του θέµατος, παρακαλούµε να αποστείλετε τον ανωτέρω πίνακα
αµέσως µετά την σύνταξή του στη ∆ιεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών µέχρι την
27η Ιανουαρίου 2015 ως εξής:
Σε ηλεκτρονική µορφή ως συνηµµένο αρχείο (word, excel) στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις
(e-mail):
e.atmatzidou@ypes.gr,
e.papadiamantopoulou@ypes.gr,
m.rekliti@ypes, a.mpalta@ypes.gr, p.kaldi@ypes.gr, th.floros@ypes.gr .
Εναλλακτικά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διαβίβασης µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τότε οι εν λόγω πίνακες θα αποσταλούν µε fax (213 136 1129 ή 213 136
1140).
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Επιπλέον παρακαλούµε, µετά την ολοκλήρωση της διαβίβασης του αποτελέσµατος, να
ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία µε τη ∆/νση Εκλογών (213 136 1003, 213 136 1311, 213
136 1131, 213 136 1133, 213 136 1252), προκειµένου να επιβεβαιωθούν η λήψη και σύνταξή
του, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Μετά την επιβεβαίωση θα πρέπει να σταλεί αµέσως µε εταιρεία ταχυµεταφοράς (courier) ο
πρωτότυπος πίνακας στην κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
∆ιεύθυνση Εκλογών
Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 101 83 ΑΘΗΝΑ
3ος όροφος
Υπ’ όψιν κας Ε. Ατµατζίδου
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε
την εντολή (Κωδικός:016480-00-132754) που θα δοθεί στη συνεργαζόµενη εταιρεία
ταχυµεταφοράς, µε την οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 801 11 83 000 και
11120.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταρτισθούν και να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών
το συντοµότερο δυνατόν, οι πίνακες οι οποίοι θα περιλαµβάνουν:
α) τα αποτελέσµατα της περιφέρειάς σας, υπέρ συνδυασµών και µεµονωµένων
υποψηφίων ανά εκλογικό τµήµα και
β) τα αποτελέσµατα υπέρ υποψηφίων (σταυροδοσία), συγκεντρωτικά της εκλογικής σας
περιφέρειας και αναλυτικά ανά εκλογικό τµήµα
τα οποία θα καταχωρηθούν στους αντίστοιχους έντυπους πίνακες που επίσης σας έχει
στείλει το Υπουργείο µέσω Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης
2. κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
4. Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
5. ∆/νση Εκλογών (2 αντίγραφα)
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