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ΘΕΜΑ: Μηχανογραφικός Καθορισμός Εκλογικών Καταστημάτων

Ενόψει των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών του Ιανουαρίου 2015 σας ενημερώνουμε ότι ο
καθορισμός των εκλογικών καταστημάτων και η αντιστοίχισή τους σε τμήματα θα γίνει μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί στον ιστοχώρο του ΥΠΕΣ και ενεργοποιείται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pda.ypes.gr/ElectoralProcedures/. Σε αυτή τη διαδικασία
επιθυμούμε τη συνεργασία σας, για να αντλήσουμε τα στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσης
των εκλογικών καταστημάτων και των αντίστοιχων γεωγραφικών συντεταγμένων τους στο χάρτη,
με τα οποία θα ενημερώσουμε το «Μάθε που ψηφίζεις», ώστε να διευκολυνθούν οι εκλογείς.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένους χρήστες - υπαλλήλους
των περιφερειακών ενοτήτων της έδρας των νομών. Οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργαστούν τα
εκλογικά καταστήματα της περιφερειακής ενότητάς τους και να αντιστοιχίσουν τα εκλογικά τους
τμήματα (όπως τα προσδιόρισε με την απόφασή του ο Αντιπεριφερειάρχης) σε αυτά. Για
διευκόλυνση των χρηστών η εφαρμογή έχει ενσωματώσει τα περισσότερα εκλογικά καταστήματα
από προηγούμενες εκλογές, με καταχωρημένα τα στοιχεία διεύθυνσής τους και ειδικότερα για τις
μεγάλες πόλεις τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους.
Για τη διαπίστευση των χρηστών σας στέλνουμε συνημμένα υπόδειγμα πίνακα, στον οποίο θα
πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία των υπαλλήλων (μέχρι τρεις υπαλλήλους πλην των Νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης που μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι δέκα), οι οποίοι θα χειριστούν
την εφαρμογή, ώστε να τους αποδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης. Το συμπληρωμένο αυτόν πίνακα
θα τον αποθηκεύσετε σ’ ένα αρχείο excel με όνομα που θα περιλαμβάνει το όνομα της
Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ.xls), και θα τον αποστείλετε στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις d.polyxronopoulou@ypes.gr και f.hadjiefthymiades@ypes.gr το αργότερο μέχρι το
μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το αρχείο excel να έχει αυστηρά την ίδια γραμμογράφηση με το συνημμένο πίνακα,
ώστε να χρησιμοποιηθεί μηχανογραφικά απευθείας για την εισαγωγή των χρηστών στην
εφαρμογή.
Στη συνέχεια κάθε διαπιστευμένος πλέον χρήστης θα λάβει άμεσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχει δηλωθεί στον πίνακα, το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης
(password) στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες από τη Δευτέρα 12/01/2015. Για την
εξυπηρέτηση των χρηστών περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης στην επιλογή «Βοήθεια».
Αφού ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά με έγγραφό σας,
αποστέλλοντάς το στο FAX 213-136-1167, ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια το «Μάθε που
ψηφίζεις». Το ίδιο θα γίνεται και σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη αλλαγή εκλογικού καταστήματος
υπάρξει (με αναφορά στα τμήματα που επηρεάζει η αλλαγή του εκλογικού καταστήματος).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία/επεξήγηση.
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