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Τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6 ης Μαΐου 2012 θα συγκεντρωθούν
σε κάθε νομό (εκλογική περιφέρεια) από τις περιφερειακές ενότητες της έδρας του, και θα
μεταδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών με την ίδια μέθοδο που εφαρμόστηκε και στο
παρελθόν.
Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο θα τα συγκεντρώνει από τις περιφερειακές
ενότητες της έδρας κάθε νομού και θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
(τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.
Με την εγκύκλιο αυτή περιγράφεται, σε γενικές γραμμές, το σύστημα που θα εφαρμοσθεί
και, στη συνέχεια παρέχονται, λεπτομερείς οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στα
διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Το αποτέλεσμα για κάθε εκλογικό τμήμα συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο τηλεγραφήματος,
με όμοια αντίτυπα του οποίου εφοδιάζονται οι εφορευτικές επιτροπές, τα αρμόδια γραφεία
των περιφερειακών ενοτήτων της έδρας του νομού και όλα τα τηλεπικοινωνιακά γραφεία του
Ο.Τ.Ε. κάθε εκλογικής περιφέρειας (νομού), για τη βελτίωση και απλούστευση της όλης
διαδικασίας αλλά και για την καλύτερη και κατά ομοιόμορφο τρόπο παρουσίασή τους από τα
Μ.Μ.Ε.
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2. Το βράδυ των εκλογών θα μεταδοθούν τηλεφωνικά από τις περιφερειακές ενότητες της
έδρας κάθε νομού στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατά εκλογικό τμήμα, τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή
μεμονωμένων υποψηφίων.

Β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΟΠΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Συγκέντρωση

και

μετάδοση

αποτελεσμάτων

κατά

συνδυασμούς

κομμάτων,

συνασπισμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους.
1.-

Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος οφείλει, αμέσως μόλις

τελειώσει η διαλογή, να τηλεγραφήσει ή να μεταδώσει, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο π.χ. φαξ
του οικείου δήμου, στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού,
στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων υπέρ των
συνδυασμών των αυτοτελών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων ή μεμονωμένων
υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του π.δ. 26/2012.
Προκειμένου για τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν
εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει
συσταθεί το ειδικό εκλογικό τμήμα (άρθρο 96 Π.Δ. 26/2012), τα υπέρ συνδυασμών κ΄
μεμονωμένων

υποψηφίων

αποτελέσματα

θα

τηλεγραφηθούν

από

τους

δικαστικούς

αντιπροσώπους, χωρίς καμία καθυστέρηση, στην περιφερειακή ενότητα της έδρας του νομού,
στην εκλογική περιφέρεια του οποίου ανήκουν οι εκλογείς αυτοί (βασική εκλογική περιφέρεια).
2.- Τα τηλεγραφήματα για τα αποτελέσματα των κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και
μεμονωμένων υποψηφίων είναι έντυπα (προτυπωμένα) και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε
εκλογικού τμήματος:
-

Εκλογική Περιφέρεια …………………………

-

Εκλογικό Τμήμα ……………………………….

-

Αριθμός γραμμένων εκλογέων στο τμήμα …………………………

-

Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν ……………………………………

-

Αριθμός Άκυρων ……………………….. Λευκών …………………… και σύνολο άκυρων και
λευκών ψηφοδελτίων …………………

-

Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων………..
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-

Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός κόμματος ή
συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

3.- Κάθε τηλεγράφημα δικαστικού αντιπροσώπου ευθύς μόλις περιέλθει στην περιφερειακή
ενότητα της έδρας του νομού, αφού ελεγχθεί ότι έχουν συμπληρωθεί τα εντός πλαισίου στοιχεία
από τους υπαλλήλους του Ο.Τ.Ε. καθώς και για την αριθμητική συμφωνία των έγκυρων
ψηφοδελτίων με το σύνολο των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμοί
συνεργαζομένων κομμάτων και τυχόν μεμονωμένοι υποψήφιοι και για το αν ο αριθμός των
ψηφισάντων συμφωνεί με το σύνολο των άκυρων, λευκών και εγκύρων ψηφοδελτίων,
μεταδίδεται αμέσως τηλεφωνικά, με βάση τη σειρά χρονικής άφιξής του.
4.- Σε τηλεγράφημα που κατά τον έλεγχο βρεθεί κάποιο λάθος, σημειώνεται στο πάνω δεξιό
περιθώριο η ένδειξη ΛΑΘΟΣ, και, αφού διορθωθεί, μεταδίδεται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
τηλεφωνικά και κατά προτεραιότητα.
5.- Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα
εκλογικά τμήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται σε κάθε μία από αυτές, θα σας
γνωστοποιηθούν έγκαιρα με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου.
6.-

Τα

συνεργεία

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

μόλις

παίρνουν

τα

στοιχεία

κάθε

τηλεγραφήματος, στα οποία περιλαμβάνεται και η ένδειξη του χρόνου αποστολής, τα
καταχωρούν στα αντίστοιχα ειδικά έντυπα καταχώρησης (τηλεγραφήματα) και, αφού προβούν
σε έλεγχο και επαλήθευση του αποτελέσματος, ως προς τη συμφωνία του αριθμού των
εκλογέων που ψήφισαν, με το σύνολο των άκυρων, των λευκών και των έγκυρων ψηφοδελτίων
και το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών, και το σύνολο των έγκυρων, τα
αποστέλλουν στο τμήμα καταχώρησης του αναδόχου του έργου της αναμετάδοσης των
εκλογικών αποτελεσμάτων.
Τα ειδικά έντυπα καταχώρησης (τηλεγραφήματα) περιλαμβάνουν τρία (3) αντίγραφα και ένα
στέλεχος (χαρτονάκι), όπου έχουν τυπωθεί η εκλογική περιφέρεια, ο αριθμός του εκλογικού
τμήματος, ένδειξη για τη συμπλήρωση του χρόνου αποστολής από την περιφερειακή ενότητα
της έδρας του νομού στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι συνδυασμοί και οι κωδικοί αριθμοί της
εκλογικής περιφέρειας του τμήματος και των συνδυασμών.
Διευκρινίζεται ότι οι κωδικοί αριθμοί έχουν τεθεί για να εισάγονται τα σχετικά στοιχεία σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τερματικούς σταθμούς που θα είναι εγκατεστημένοι στο
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Υπουργείο και θα συμπληρώνονται από τους υπαλλήλους που κάνουν την εισαγωγή των
στοιχείων.
Το αποτέλεσμα, μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάζεται σε τερματικές οθόνες και
αναμεταδίδεται αυτόματα από τους σταθμούς τηλεόρασης, ραδιοφώνου και το INTERNET.
Επίσης, τα αποτελέσματα θα παραδίδονται κατά διαστήματα σε ηλεκτρονική μορφή (που θα έχει
συμφωνηθεί) στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στους αντιπροσώπους των κομμάτων
που θα βρίσκονται το βράδυ των εκλογών στο Υπουργείο.
7.- Τα στοιχεία που περιέχει κάθε τηλεγράφημα, μετά την τηλεφωνική μετάδοση του
περιεχομένου του στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταχωρούνται στον ειδικό πίνακα που σας έχει
αποσταλεί, ώστε να ελέγχεται από τα συνεργεία των υπαλλήλων σας, αν έχουν ληφθεί τα
αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού σας.
Αντίστοιχος

πίνακας,

με

τα

αποτελέσματα

κατά

συνδυασμούς

κομμάτων

και

συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, ανά εκλογικό τμήμα, της περιφέρειάς τους,
συντάσσεται και από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
98 του π.δ. 26/2012 και θα αποσταλεί αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
8.- Τηλεγραφήματα
Τα τηλεγραφήματα που θα χρησιμοποιηθούν από τις εφορευτικές επιτροπές και τα
τηλεπικοινωνιακά γραφεία του Ο.Τ.Ε. για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στις
περιφερειακές ενότητες της έδρας το νομού, θα είναι δύο (2) ειδών ομοιόμορφα και
κατάλληλα συμπληρωμένα (προτυπωμένα) με τα ονόματα των κομμάτων και των
υποψηφίων τους και θα είναι.
α. Ένας (1) τύπος τηλεγραφήματος για τα αποτελέσματα κατά συνδυασμούς κομμάτων και
β. ένας (1) τύπος τηλεγραφήματος για τις ψήφους (σταυρούς) προτίμησης υπέρ των
υποψηφίων των συνδυασμών.
Τα παραπάνω δύο (2) τηλεγραφήματα, αφού συμπληρωθούν, υπογράφονται από τον πρόεδρο
της εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος θέτει και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του, και
σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
Το Υπουργείο σας αποστέλλει από τέσσερα (4) και δύο (2) αντίστοιχα αντίτυπα των παραπάνω
δύο (2) προτυπωμένων τηλεγραφημάτων, προκειμένου με φροντίδα σας να εφοδιαστούν οι
εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων του νομού

σας και τα

τηλεπικοινωνιακά γραφεία του Ο.Τ.Ε.
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9.- Περιοχή Νομού Αττικής
Ειδικά για το Νομό Αττικής, τα τηλεγραφήματα από τα εκλογικά τμήματα του Δήμου
Αθηναίων φθάνουν στην Περιφέρεια Αττικής (Λ. Συγγρού 80 - 88), με αγγελιοφόρο, για
δε την υπόλοιπη Αττική θα μεταδίδονται μέσω Ο.Τ.Ε. στην ίδια Περιφέρεια και από εκεί
τηλεφωνικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στα συνεργεία που θα έχουν
συσταθεί για το σκοπό αυτό.
10.-

Συγκέντρωση

των

αποτελεσμάτων

σε

σταυρούς

προτίμησης

υπέρ των

υποψηφίων των συνδυασμών.
Οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων κάθε εκλογικής
περιφέρειας (νομού), μετά τη μετάδοση σε σας των αποτελεσμάτων κατά συνδυασμούς
κομμάτων, θα σας ενημερώσουν, επίσης, για τα αποτελέσματα σε σταυρούς προτίμησης υπέρ
των υποψηφίων των συνδυασμών. Τα υπέρ υποψηφίων αποτελέσματα δεν θα
μεταδοθούν, όπως αυτά υπέρ των συνδυασμών, αλλά η ενημέρωσή σας θα γίνει από
τους δικαστικούς αντιπροσώπους με έντυπο τηλεγράφημα, το οποίο θα σας
προσκομίσουν. Αντίτυπα των τηλεγραφημάτων αυτών σας έχουν σταλεί, τόσο για τα
κοινά εκλογικά τμήματα του νομού σας, όσο και τα αμιγή τμήματα ετεροδημοτών που
έχουν συσταθεί σε άλλους νομούς με εκλογείς του δικού σας νομού.
Το

αποτέλεσμα

του

τηλεγραφήματος

τμημάτων), θα καταχωρίζεται

αυτού

(κοινών και αμιγών εκλογικών

στον πίνακα με τίτλο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012 , (αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών και ψήφων
προτίμησης καθενός των υποψηφίων των συνδυασμών και κάθε μεμονωμένου υποψήφιου),
στον οποίο θα εμφανίζονται τα συνολικά αποτελέσματα σε ψήφους προτίμησης για κάθε
συνδυασμό κόμματος, κάθε μεμονωμένο υποψήφιο και κάθε υποψήφιο βουλευτή των
συνδυασμών.
Αντίστοιχος πίνακας θα συμπληρωθεί και από τα αρμόδια πρωτοδικεία μετά τη διενέργεια των
εκλογών.

Γ. ΜΕΙΚΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Για τα μεικτά εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, στα
οποία ψηφίζουν εκλογείς της δικής σας εκλογικής περιφέρειας (νομού), θα σας σταλεί από κάθε
Εφετείο, στο οποίο υπάγονται αυτές οι εκλογικές περιφέρειες, ένα τηλεγράφημα υπέρ
συνδυασμών και ένα υπέρ υποψηφίων από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε
Εφετείου.
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Φυσικά το τηλεγράφημα κάθε Εφετείου θα σας σταλεί, αφού συγκεντρωθούν σε κάθε
Εφετείο οι σάκοι όλων των μεικτών εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του και αφού γίνει η
διαλογή των ψήφων και εκδοθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Στα τηλεγραφήματα αυτά, θα περιλαμβάνεται το σύνολο ψήφων υπέρ συνδυασμών και
υπέρ υποψηφίων του νομού σας προερχόμενων από όλους τους άλλους νομούς, στους οποίους
ψηφίζουν και εκλογείς και του δικού σας νομού.
Το τηλεγράφημα που θα λαμβάνετε από κάθε Εφετείο, θα συμπληρώνεται στο τέλος
των πινάκων αποτελεσμάτων.
Κατά τον ίδιο τρόπο, θα συμπληρωθούν και οι πίνακες των Πρωτοδικείων.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για την ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών
βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012

πρέπει σε κάθε περιφερειακή ενότητα της έδρας του

νομού να υπάρχει:
1. Συνεργείο παραλαβής τηλεγραφημάτων
Το συνεργείο αυτό αναλαμβάνει την παραλαβή και προώθηση στο Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη των τηλεγραφημάτων που φτάνουν στην περιφερειακή ενότητα της έδρας
του νομού με υπάλληλο του Ο.Τ.Ε. ή με δημοτικό υπάλληλο ή αστυνομικό, που τίθεται στη
διάθεση του δικαστικού αντιπροσώπου, αν το τηλεγράφημα προέρχεται από εκλογικό τμήμα της
έδρας του νομού και την προώθηση των τηλεγραφημάτων στο συνεργείο ελέγχου.
2. Συνεργείο Ελέγχου
Το συνεργείο, αφού ελέγξει τα στοιχεία του τηλεγραφήματος, δηλαδή αφενός αν το σύνολο
των ψηφισάντων συμφωνεί με το σύνολο των εγκύρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, αλλά
και αφετέρου αν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων συμφωνεί με το σύνολο των
ψηφοδελτίων που έλαβαν οι συνδυασμοί των κομμάτων ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι,

το

παραδίδει στους υπαλλήλους διακίνησης.
3. Συνεργείο διακίνησης
Οι υπάλληλοι αυτοί αναλαμβάνουν τη διακίνηση των τηλεγραφημάτων από το γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη στα συνεργεία ελέγχου και μετάδοσης.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του τηλεγραφήματος είναι λανθασμένα και χρειάζεται να γίνει
παραβολή με το πρακτικό αριθμός 2, οι υπάλληλοι αυτοί επιστρέφουν το τηλεγράφημα στο
συνεργείο ελέγχου, το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη διόρθωση του λάθους. Οι υπάλληλοι
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διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε
συνεργείο μετάδοσης, ώστε να διακινεί και να παραδίδει σωστά τα τηλεγραφήματα.
4. Συνεργεία ελέγχου και μετάδοσης
Τα συνεργεία αυτά αποτελούνται από υπαλλήλους, οι οποίοι είναι χρεωμένοι με 100 περίπου
εκλογικά τμήματα ο καθένας και ελέγχουν, διορθώνουν τα τηλεγραφήματα και, αφού τα
μεταδώσουν, τα αρχειοθετούν.
5. Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης πρακτικών αριθμός 2
Το συνεργείο αυτό παραλαμβάνει και ταξινομεί τα πρακτικά αριθμός 2 που περιέχονται στα
βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής.
6. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. υπεύθυνοι για τη μεταφορά των τηλεγραφημάτων με τα
αποτελέσματα των συνδυασμών των κομμάτων/συνασπισμών συνεργαζομένων
κομμάτων.
Κάθε Δήμος θα ορίσει υπαλλήλους του, οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη
διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των τηλεγραφημάτων
(υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων) συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος στο αρμόδιο
γραφείο Ο.Τ.Ε. ή απευθείας στην περιφερειακή ενότητα της έδρας το νομού. Οι ίδιοι υπάλληλοι
είναι υπεύθυνοι και για τη μεταφορά του Πρακτικού αριθ. 2 στον οικείο Ο.Τ.Α.
Επισημαίνεται εδώ ότι, οι ορισθέντες υπάλληλοι των ΟΤΑ οφείλουν να μεταφέρουν χωρίς
καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο τα τηλεγραφήματα, στον Ο.Τ.Ε. ή στην
περιφερειακή ενότητα της έδρας το νομού,

αναλόγως κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να

επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων.
Μετά τον ορισμό των υπευθύνων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. για τη μεταφορά των
τηλεγραφημάτων, που θα γίνει με τη συνεργασία σας, πρέπει οι Ο.Τ.Α. να σας γνωστοποιήσουν
τα ονόματα και το εκλογικό τμήμα στο οποίο διατίθεται ο καθένας, στοιχεία, τα οποία πρέπει,
στη συνέχεια, να γνωστοποιήσετε στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο που θα
σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε τμήμα.
Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., πρέπει να επικοινωνήσετε με
τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού σας.
Επισημαίνουμε ότι η χρησιμοποίηση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. εναπόκειται στη δικαιοδοσία
και διακριτική ευχέρεια του δικαστικού αντιπροσώπου κάθε εκλογικού τμήματος.
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7. Λειτουργία καταστημάτων Ο.Τ.Α.
Σε κάθε Ο.Τ.Α. θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των
υπευθύνων υπαλλήλων για τη μεταφορά των τηλεγραφημάτων και χρέη επαφής με την
περιφερειακή ενότητα της έδρας το νομού.
Τα καταστήματα των Ο.Τ.Α. θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την ολοκλήρωση της
μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους. Για
τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των τηλεγραφημάτων, πρέπει να
ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να
υπάρχει τηλέφωνο, με το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του Ο.Τ.Α. και της
περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού με τους δικαστικούς αντιπροσώπους,
μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο
συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιμο της κάλπης έως την
ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του κτιρίου.
8. Συσκέψεις περιφερειακής ενότητας έδρας νομού – Ο.Τ.Α.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών
προβλημάτων, πρέπει άμεσα να καλέσετε σε σύσκεψη τους Ο.Τ.Α. της περιοχής σας.
Η κινητοποίηση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία έχει
στόχο την αρτιότερη και την αποτελεσματικότερη διοργάνωση της όλης διαδικασίας.
9. Επικοινωνία με Ο.Τ.Ε.
Η περιφερειακή ενότητα της έδρας του νομού το βράδυ των εκλογών θα επικοινωνεί με
συγκεκριμένο υπάλληλο του Ο.Τ.Ε., που έχει αναλάβει τον έλεγχο των καταστημάτων του Ο.Τ.Ε.
στον οικείο νομό, ώστε να υπάρχει ενημέρωση και να επιλύονται τυχόν προβλήματα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες της έδρας κάθε νομού, οφείλουν να παρακολουθήσουν προσωπικά,
τη συγκέντρωση και την άμεση μετάδοση των αποτελεσμάτων, τόσο από τους προέδρους των
εφορευτικών επιτροπών προς τις περιφερειακές ενότητες της έδρας του νομού, όσο και από
αυτές προς το Υπουργείο Εσωτερικών, και να ενημερώσουν και τους Ο.Τ.Α. της περιφέρειάς τους
σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.
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Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αποστολή από τις περιφερειακές ενότητες της έδρας του νομού στο Υπουργείο
των πινάκων αποτελεσμάτων των εκλογών.
Μόλις συμπληρωθούν από τις περιφερειακές ενότητες της έδρας του νομού οι δύο πίνακες
αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και αφού τα στοιχεία
τους συμφωνήσουν με τα αντίστοιχα των πινάκων αποτελεσμάτων που θα συνταχθούν από τα
αρμόδια πρωτοδικεία, αντίτυπό τους θα αποσταλεί αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών
(Διεύθυνση Εκλογών).
Συγκεκριμένα, θα αποσταλεί:
α. Αντίτυπο του πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας κατά συνδυασμούς
κομμάτων και μεμονωμένους υποψηφίους, και
β. Αντίτυπο του πίνακα που περιέχει τον αριθμό ψηφοδελτίων των συνδυασμών και
των μεμονωμένων υποψηφίων και τους σταυρούς προτίμησης για καθένα από τους
υποψηφίους των συνδυασμών.
Διευκρινίζεται ότι, μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων, θα ήταν χρήσιμο να μας
στείλετε, εκτός από το αντίτυπό τους, το περιεχόμενο αυτών και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Τα Πρωτοδικεία της χώρας, προς τα οποία κοινοποιείται η παρούσα, να αποστείλουν στο
Υπουργείο Εσωτερικών, το συντομότερο δυνατόν, από ένα αντίγραφο των δύο πινάκων
αποτελεσμάτων ψηφοφορίας που θα συνταχθούν από αυτά καθώς και το περιεχόμενο των ίδιων
πινάκων σε ηλεκτρονική μορφή.
Την εγκύκλιό μας αυτή να κοινοποιήσετε σε όλες τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών
τμημάτων των Δήμων του νομού σας για την εφαρμογή των όσων διαλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Προέδρους Εφετών
(Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
2. κ. κ. Προέδρους και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών
(Μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
3. κ.κ. Γεν. Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
4. κ. κ. Περιφερειάρχες
5. κ. κ. Αντιπερειφερειάρχες-Περ. Ενότητας έδρας νομών
6. Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Γεν. Δ/νση Οικ. Πελατών
Δ/νση Εξυπηρ. Πελατών
Κηφισίας 99
Τ. Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Διεύθυνση Διοίκησης
5. Διεύθυνση Οικονομικού
6. Διεύθυνση Εκλογών
7. Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
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