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Προς
τις Περιφερειακές Ενότητες
(έδρες Νοµών)

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη µετάδοση εκλογικών αποτελεσµάτων
Σχετ: α) η µε αριθµό 8/2732/20-1-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
β) τα µε αριθµούς πρωτ. 2738, 2745 /20-1-2015 έγγραφά µας
Στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καλείστε να µεταδώσετε
προς το Υπουργείο δύο ειδών αποτελέσµατα µε τους παρακάτω τρόπους :
α/α

1

2

αποτελέσµατα
υπέρ συνδυασµών κοµµάτων ψηφοδέλτια
ή συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ή µεµονωµένων υποψηφίων
υπέρ υποψηφίων
σταυροί

τρόπος µετάδοσης
τηλεφωνικώς (εκτός των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας που
µπορούν µε ηλεκτρονικό τρόπο)
ηλεκτρονικώς σε κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (εκτός της Περιφέρειας Αττικής που θα τα µεταφέρει στο Υπουργείο)

Η µετάδοση από τους Δήµους/Δηµοτικές Ενότητες/Εκλογικά Καταστήµατα προς τις
Περιφερειακές Ενότητες και από αυτές προς το Υπουργείο των αποτελεσµάτων υπέρ
των συνδυασµών, τα οποία προηγούνται µε απόλυτη προτεραιότητα από τα αποτελέσµατα υπέρ των υποψηφίων, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω σχετικά, µπορεί να γίνει είτε µε
χρήση FAX του Δικτύου Σύζευξις (προτείνεται) είτε µε άλλο εναλλακτικό τρόποι µετάδοσης που να αφήνει όµως το «ίχνος» της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Το ίδιο πρέπει
να συµβεί και µε τα αποτελέσµατα υπέρ υποψηφίων, για τα οποία καλείστε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικές γραµµές FAX από εκείνες των αποτελεσµάτων υπέρ των συνδυασµών, ώστε να µην υπάρξει συµφόρηση στις τηλεπικοινωνιακές γραµµές σας.
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Για την καλύτερη διαχείριση της µεταδιδόµενης πληροφορίας από τους Δήµους/Δηµοτικές Ενότητες/Εκλογικά Καταστήµατα προς τις Περιφερειακές Ενότητες,
όσον αφορά µόνο τα αποτελέσµατα υπέρ υποψηφίων, η οποία δεν πρέπει µε κανένα
τρόπο να εµποδίζει την µετάδοση των αποτελεσµάτων υπέρ των συνδυασµών, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε και άλλους εναλλακτικούς τρόπους συγκέντρωσης κατά την κρίση
σας (για παράδειγµα αγγελιοφόρους υπαλλήλους, συλλογή του Πρακτικού Νο 2 από
τους δικαστικούς αντιπροσώπους, e-mail κλπ), και πάντα σε απόλυτη συνεννόηση µε
τους Δήµους, από τους οποίους περιµένετε αποτελέσµατα.
Για τη διαδικασία µετάδοσης θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η συµµετοχή στα εκλογικά
συνεργεία των υπαλλήλων του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, ώστε να
υπάρχει κάλυψη κάθε εξωγενούς παρεµβολής στο δίκτυο µετάδοσης.
Ο Υπουργός

Μιχαήλ Θεοχαρίδης
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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