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Θέμα: Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών
τηλεφώνων στις επικείμενες Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου
2015.
Σχετ : το με αριθμό πρωτ. 32482/16-9-2015 έγγραφό μας

Με το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώσαμε για τη διαδικασία συλλογής των
αποτελεσμάτων απευθείας στο Υπουργείο μέσω κινητού τηλεφώνου, που έχει ήδη εφαρμοστεί
επιτυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο ότι όλες οι Περιφερειακές Ενότητες έχουν
τουλάχιστον ένα δήμο που συμμετέχει στο δείγμα, οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να μεριμνήσουν
για το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών, ως ακολούθως:
1. Η Περιφερειακή Ενότητα
Αρμόδιος Περιφερειακός υπάλληλος θα παραλάβει από τον ανάδοχο του έργου (SingularLogic),
πακέτα, ισάριθμα των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν στους Δήμους της περιοχής
ευθύνης του και επελέγησαν για την εφαρμογή της διαδικασίας.
Κάθε πακέτο μεγέθους ενός συνηθισμένου κουτιού κινητού τηλεφώνου θα περιέχει:
• Ένα κινητό τηλέφωνο (και το φορτιστή του),
• Ειδικό έντυπο με κωδικούς επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσει ο Δικαστικός
Αντιπρόσωπος
• Οδηγίες χρήσης της συσκευής και της διαδικασίας αναμετάδοσης για τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο
Τα πακέτα θα είναι ομαδοποιημένα ανά Δήμο (πακέτα ισάριθμα με τα εκλογικά τμήματα του
Δήμου, που επελέγησαν για την εφαρμογή της διαδικασίας).
Επίσης θα παραλάβει Ειδική Συνοδευτική Κατάσταση για κάθε Δήμο.
Τα πακέτα με τα τηλέφωνα κάθε Δήμου και η ειδική συνοδευτική κατάσταση θα παραδοθούν
στον εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου που θα παραλάβει και το λοιπό εκλογικό υλικό
(εκλογικούς σάκους).
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2. Κάθε Δήμος / Δημοτική Ενότητα με τμήματα όπου θα εφαρμοστεί η διαδικασία
Κάθε Δήμος / Δημοτική Ενότητα όπου θα εφαρμοστεί η διαδικασία μετάδοσης θα παραλάβει
από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα:
• Πίνακα με τα τμήματα, αρμοδιότητάς του όπου θα εφαρμοστεί η διαδικασία
μετάδοσης μέσω κινητού τηλεφώνου
• Ισάριθμα, με τα προαναφερθέντα τμήματα, πακέτα που περιέχουν τα τμήματα στην
προηγούμενη παράγραφο (1) διαλαμβανόμενα,
• Ειδική Συνοδευτική Κατάσταση (πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής) με θέσεις που
θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του δικαστικού αντιπροσώπου (επισυνάπτεται
δείγμα)
• Κατάσταση καταγραφής των συσκευών που δεν παραδόθηκαν (επισυνάπτεται
δείγμα).
Σε κάθε Δήμο / Δημοτική ενότητα ο εντεταλμένος για την παράδοση στους Δικαστικούς
Αντιπροσώπους του λοιπού εκλογικού υλικού, παραδίδει, αυτοπροσώπως, σε κάθε δικαστικό
αντιπρόσωπο τμήματος που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή της διαδικασίας μετάδοσης,
ένα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πακέτα
Κατά την παράδοση, ζητά από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, αφού ανοίξει το πακέτο:
• Να αναζητήσει το ειδικό έντυπο με τους κωδικούς επικοινωνίας
• Να συμπληρώσει στο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (album) τα απαραίτητα
στοιχεία που αναφέρονται σε κάθε πλαίσιο και να υπογράψει.
Στη συνέχεια ο εντεταλμένος δημοτικός υπάλληλος:
• Προτρέπει τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο να ενεργοποιήσει τη συσκευή του και να
προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εγγραφής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης του εκλογικού υλικού στα τμήματα που
έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, ο εντεταλμένος υπάλληλος:
• Ελέγχει την πληρότητα της ειδικής συνοδευτικής κατάστασης, καταμετρά τις συσκευές
που τυχόν δεν παραδόθηκαν και συμπληρώνει την σχετική κατάσταση.
• Αποστέλλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (παράδοση, φαξ) και οπωσδήποτε μέχρι
τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 20ης Σεπτεμβρίου 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα,
τη συμπληρωμένη ειδική συνοδευτική κατάσταση. Η κατάσταση ενδέχεται να
χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση απώλειας του ειδικού εντύπου από τον Δικαστικό
Αντιπρόσωπο ή για οποιαδήποτε άλλη αναζήτηση, γι αυτό είναι απαραίτητο να
τηρηθούν οπωσδήποτε όλα τα προηγούμενα.
• Παραδίδει την επόμενη ή την ίδια ημέρα των εκλογών στη Περιφερειακή ενότητα όσες
συσκευές (κουτιά) δεν παρέδωσε σε Δικαστικούς Αντιπροσώπους μαζί με τη σχετική
κατάσταση.

3. Κάθε Δικαστικός Αντιπρόσωπος όπου θα εφαρμοστεί η διαδικασία
Κάθε Δικαστικός Αντιπρόσωπος διορισμένος σε εκλογικό τμήμα όπου θα εφαρμοστεί η
διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω κινητού,
• κατά τη διάρκεια παραλαβής του εκλογικού υλικού από τον Δήμο:
Θα παραλάβει από τον εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου, πέρα από λοιπό
εκλογικό υλικό, ένα πακέτο με περιεχόμενο που περιγράφεται στην ενότητα 1 της
παρούσας.
Θα συμπληρώσει το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (album), όπως
περιγράφεται στην ενότητα 2 της παρούσας
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•

•

Θα ενεργοποιήσει επί τόπου τη συσκευή του και θα ολοκληρώσει τη «Διαδικασία
Εγγραφής» , σύμφωνα με της οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης. Για
την εγγραφή, θα απαιτηθεί η χρήση του «Κωδικού εγγραφής» που βρίσκεται στο
ειδικό έντυπο κωδικών εντός της συσκευασίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή
βοήθεια, μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία υποστήριξης (helpdesk) στο
τηλέφωνο 210 626 7777.
Θα φυλάξει τη συσκευή και το έντυπο των κωδικών σε ασφαλές μέρος για χρήση
την ημέρα των εκλογών (ενδέχεται να χρειαστεί και φόρτιση της συσκευής)
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και την συμπλήρωση
του «κλασσικού» τηλεγραφήματος με τα αποτελέσματα:
Θα ανοίξει εκ νέου την συσκευή και θα ολοκληρώσει τη «Διαδικασία
Αναμετάδοσης», των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες. Για την
αναμετάδοση, θα απαιτηθεί η χρήση του μυστικού «Κωδικού Αναμετάδοσης»
που βρίσκεται στο ειδικό έντυπο, ο οποίος θα πρέπει να έχει μείνει ανέπαφος
μέχρι εκείνη τη στιγμή (για βοήθεια ή προβλήματα, ισχύει το τηλέφωνο 210 626
7777).
Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για μια παράλληλη διαδικασία
αποστολής των αποτελεσμάτων και συνεπώς, η γνωστή διαδικασία αποστολής
του «εντύπου αποτελέσματος» θα εφαρμοστεί κανονικά. όπως γίνεται πάντοτε.
Κατά την παράδοση του σάκου με το εκλογικό υλικό στο Πρωτοδικείο
Θα παραδώσει το πακέτο με την συσκευή σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της
αναδόχου εταιρείας, που θα παραλάβει τη συσκευή για λογαριασμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης της
αναδόχου. Είναι απαραίτητο η συσκευή να παραδοθεί εκτός του εκλογικού
σάκου. Τονίζεται ότι η συσκευή και το ενσωματωμένο λογισμικό αποτελεί
περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείο Εσωτερικών.

Σημαντικές επισημάνσεις/επεξηγήσεις προς το Δικαστικό Αντιπρόσωπο:
• Η Διαδικασία Εγγραφής είναι ιδιαίτερα σημαντική για 2 λόγους:
o Επιτρέπει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να
παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Συνεπώς η «Διαδικασία
Εγγραφής» πρέπει να γίνει άμεσα, με την παραλαβή της συσκευής.
o Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί για να μπορέσει να γίνει η Αναμετάδοση των
αποτελεσμάτων (διαδικαστικά & τεχνικά)
•
•

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής ή/και των κωδικών, θα πρέπει να ενημερωθεί
άμεσα η υπηρεσία υποστήριξης (210 626 7777) για να ακυρωθεί η δυνατότητα χρήσης.
Η συσκευή που παρέχεται για την αναμετάδοση, υποστηρίζει ΜΟΝΟ κλήσεις προς την
υπηρεσία υποστήριξης (210 626 7777) για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Σημειώνεται ότι η παρούσα όπως και όλο το ενημερωτικό υλικό που αφορά την νέα
διαδικασία βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(http://ekloges.ypes.gr) στην Ενότητα «Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων
SRT»
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Οι Περιφερειακές Ενότητες που είναι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να μεριμνήσουν
για την αναπαραγωγή της σε επαρκή αριθμό αντιγράφων ώστε να περιέλθει στα χέρια όλων
των λοιπών εμπλεκομένων στη διαδικασία (Δήμων, Δικαστικών Αντιπροσώπων).
Τέλος ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους και ιδιαίτερα από τους κ.κ. Δικαστικούς
Αντιπροσώπους να βοηθήσουν, στο μέτρο της εμπλοκής τους, για την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Συνημμένα
α) δείγμα πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής
β) δείγμα κατάστασης συσκευών που δεν παραδόθηκαν
Κοινοποίηση
α) Πρωτοδικεία της Χώρας, έδρες τους
β) Δικηγορικούς Συλλόγους Χώρας, δια του Δ.Σ. Αθηνών
με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη τους
γ) SingularLogic
Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, 142 34 Ν. Ιωνία
Εσωτερική Διανομή (με e-mail)
α) Γραφείο κ. Υπουργού
β) Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΣ
γ) Γρ. κ. Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών
δ) Δ/νση Εκλογών
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