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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
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Αριθ. Πρωτ.: 36735
Προς
α) τις Περιφερειακές Ενότητες
έδρας νοµών
β) τους ∆ήµους της χώρας

Εγκύκλιος: 33
ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών για την
ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και
δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρµοσθεί και παρέχονται οδηγίες
για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και µετάδοσης των
αποτελεσµάτων.

Σηµείωση: Όπου αναφέρεται παρακάτω η φράση «Περιφερειακή Ενότητα», για το
Νοµό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αποτελέσµατα των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς και των συνδυασµών των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της
26ης Μαΐου 2019, θα συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό από τις Περιφερειακές Ενότητες της
έδρας του, θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το Υπουργείο, θα
τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων.
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Έτσι, το Υπουργείο θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες τα αποτελέσµατα
υπέρ συνδυασµών και υποψηφίων των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων
που θα συµµετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενώ για τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές θα συγκεντρώσει τα
αποτελέσµατα µόνο για τους συνδυασµούς και όχι εκείνα µε τους σταυρούς προτίµησης των
υποψηφίων. Επίσης, δεν µεταδίδονται στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσµατα των
συνδυασµών για τα συµβούλια κοινότητας.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Εξαγωγή Αποτελέσµατος
Λόγω της σύστασης είτε ζευγών («Α», «Β») είτε ενιαίων εκλογικών τµηµάτων, η
εξαγωγή των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας σε όλους τους ∆ήµους της χώρας, από τις
εφορευτικές επιτροπές, ενεργείται κατά τα ακόλουθα:

1.1 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα ενιαία (χωρίς διάκριση «Α» και «Β»)
εκλογικά τµήµατα
Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε 1,
4, 7 και 0 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών (υπέρ
συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των περιφερειακών
εκλογών και µετά των δηµοτικών.
Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που
περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια για την
ανάδειξη των περιφερειακών και των δηµοτικών αρχών παραµένουν σφραγισµένες,
µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής,
καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της
ψηφοφορίας

υπέρ

συνδυασµών

για

τις

ευρωεκλογές.

Η

διαδικασία

επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, πρώτα για τους
συνδυασµούς των περιφερειακών εκλογών και εν συνεχεία των δηµοτικών.
Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η
διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.
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Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε
2, 5 και 8 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ
συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών (υπέρ
συνδυασµών) και µετά των δηµοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών).
Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που
περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες µε τα
ψηφοδέλτια

των

ευρωεκλογών

και

των

δηµοτικών

εκλογών

παραµένουν

σφραγισµένες, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις περιφερειακές
εκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση,
για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασµών) και εν συνεχεία για τις δηµοτικές (υπέρ
συνδυασµών).
Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η
διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε
3, 6 και 9 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών (υπέρ
συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών (υπέρ
συνδυασµών) και µετά των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών).
Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που
περιέχει τα ψηφοδέλτια των δηµοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια
των ευρωεκλογών και των περιφερειακών εκλογών παραµένουν σφραγισµένες, µε
ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής,
καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της
ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις δηµοτικές εκλογές. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις ευρωεκλογές
(υπέρ συνδυασµών) και εν συνεχεία για τις περιφερειακές (υπέρ συνδυασµών).
Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η
διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.
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Για τα ενιαία εκλογικά τµήµατα, είναι αυτονόητο ότι, η καταµέτρηση των
ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές, θα έπεται των καταµετρήσεων για τις
ευρωεκλογές, τις περιφερειακές και τις δηµοτικές εκλογές.

1.2 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α»
Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων µε τη διάκριση «Α» που η
αρίθµησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 και 0, µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα
των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων
των συνδυασµών των περιφερειακών εκλογών.
Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που
περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ η κάλπη µε τα ψηφοδέλτια για την
ανάδειξη των περιφερειακών αρχών παραµένει σφραγισµένη, µε ευθύνη της
εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης
και

ανακοίνωσης

ψηφοφορίας

υπέρ

στον

οικείο

Αντιπεριφερειάρχη

συνδυασµών

για

τις

των

αποτελεσµάτων

ευρωεκλογές.

Η

της

διαδικασία

επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις περιφερειακές
εκλογές (υπέρ συνδυασµών).
Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η
διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων µε τη διάκριση «Α» που η
αρίθµησή τους λήγει σε 2, 4, 6 και 8 , µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των
περιφερειακών

εκλογών

(υπέρ

συνδυασµών).

Ακολουθεί

η

µετάδοση

των

αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών.
Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που
περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ η κάλπη µε τα ψηφοδέλτια
των ευρωεκλογών παραµένει σφραγισµένη, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής,
µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον
οικείο Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών
για τις περιφερειακές εκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς
καµία ενδιάµεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασµών και υποψηφίων).
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1.3 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β»
Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων µε τη διάκριση «Β», ανεξάρτητα
από την αρίθµησή τους, µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής και καταµέτρησης,
ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση, στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις δηµοτικές εκλογές. Ακολουθεί καταµέτρηση
των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές.

2. Ανακοίνωση Αποτελέσµατος
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος οφείλουν, αµέσως
µόλις τελειώσει η διαλογή, να ανακοινώσουν, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο διατίθεται
από τον οικείο ∆ήµο, στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του
νοµού στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τµήµα, το αποτέλεσµα της διαλογής των ψήφων
που έλαβαν οι συνδυασµοί στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς και στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 91 παρ. 2 και 93 παρ. 2 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

3. Έντυπα Αποτελεσµάτων.
Τα έντυπα για τα αποτελέσµατα των συνδυασµών των ευρωεκλογών, των
περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή,
πρέπει να συµπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού
τµήµατος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:
- Εκλογική Περιφέρεια
- ∆ήµος
- Εκλογικό Τµήµα
- Αριθµός εγγεγραµµένων στο τµήµα εκλογέων
- Αριθµός εκλογέων που ψήφισαν
- Αριθµός Άκυρων ........................ Λευκών ............................ και σύνολο άκυρων και
λευκών ψηφοδελτίων
- Αριθµός Έγκυρων ψηφοδελτίων
- Αριθµός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός

Το έντυπο που θα χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση του αποτελέσµατος των
ευρωεκλογών υπέρ υποψηφίων είναι προτυπωµένο µε τους συνδυασµούς και τους
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υποψηφίους τους και πρέπει να συµπληρωθεί από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής
κάθε εκλογικού τµήµατος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:
- Εκλογικό τµήµα
- ∆ήµος
- Αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασµού
Το έντυπο που θα χρησιµοποιηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές και τους ∆ήµους για
τη µετάδοση των αποτελεσµάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού, είναι
κατάλληλα συµπληρωµένο (προτυπωµένο) µε τα ονόµατα των κοµµάτων ή των
συνασπισµών κοµµάτων. Το κάθε προτυπωµένο έντυπο, αφού συµπληρωθεί, υπογράφεται
από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοµατεπώνυµό
του, και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
Τα ανωτέρω προτυπωµένα έντυπα έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών
στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειµένου να εφοδιαστούν, µε φροντίδα του οικείου
Αντιπεριφερειάρχη, οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τµηµάτων και όλοι οι
∆ήµοι του νοµού τους. Τα έντυπα είναι καρµπονιζέ, ενώ αποστέλονται και µονά
πανοµοιότυπα για χρήση ενδιάµεσων σταθµών, όπου δηλαδή πιθανόν να γίνει τηλεφωνική
αναµετάδοση από το εκλογικό τµήµα προς ενδιάµεσους αποδέκτες (π.χ. περιφερειακή
ενότητα), τα οποία (µονά) θα συµπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΗΜΩΝ

1. Υπάλληλοι ∆ήµων υπεύθυνοι για τη µετάδοση των αποτελεσµάτων
συνδυασµών
Κάθε ∆ήµος ορίζει υπαλλήλους του, οι οποίοι την ηµέρα των εκλογών θα τεθούν στη
διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη µετάδοση των
αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου εκλογικού τµήµατος στην Περιφερειακή Ενότητα,
χρησιµοποιώντας τα έντυπα αποτελεσµάτων (βλ. παρ. Β3 της παρούσας).
Η µετάδοση των καταχωρηµένων στα έντυπα αποτελεσµάτων θα πραγµατοποιηθεί
κυρίως µέσω των ∆ήµων και της υπηρεσίας FAX του ∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»,
ή µέσω άλλου εναλλακτικού τρόπου. Είναι προφανές ότι, όπου δεν είναι δυνατή η µετάδοση
µε FAX, πρέπει να βρεθούν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι µετάδοσης, οι οποίοι όµως να
αφήνουν το «ίχνος» της µεταδιδόµενης πληροφορίας (υπηρεσία fax άλλου παρόχου, e- mail,
κλπ.).
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Τα αποτελέσµατα από εκλογικά τµήµατα της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας
µπορούν να µεταδοθούν και µε παράδοση του έντυπου αποτελέσµατος στο κτίριο της
Περιφερειακής Ενότητας από τον υπεύθυνο υπάλληλο του ∆ήµου, εφόσον κριθεί, σε
συνεννόηση µε τη Περιφερειακή Ενότητα, ότι αυτό συντοµεύει τη διαδικασία.
Επισηµαίνεται ότι, οι ορισθέντες υπάλληλοι των ∆ήµων οφείλουν να µεταδώσουν µε
απόλυτη προτεραιότητα χωρίς καµία καθυστέρηση και µε το ταχύτερο δυνατό µέσο τα
έντυπα αποτελεσµάτων, αναλόγως κατά τα ανωτέρω, στην Περιφερειακή Ενότητα,
προκειµένου

να

επιτευχθεί

η ταχύτερη δυνατή συγκέντρωση και

µετάδοση των

αποτελεσµάτων.
Η κατανοµή των υπαλλήλων ανά εκλογικό τµήµα θα γίνει σε συνεργασία µε την
Περιφερειακή Ενότητα.
Μετά τον ορισµό των υπεύθυνων υπαλλήλων των ∆ήµων για τη µετάδοση των
αποτελεσµάτων, θα πρέπει οι ∆ήµοι να γνωστοποιήσουν στις Περιφερειακές Ενότητες:
• ονοµατεπώνυµο και αριθµό κινητού τηλεφώνου κάθε οριζόµενου υπαλλήλου και
• σταθερό τηλέφωνο του ∆ήµου και εκλογικό τµήµα στο οποίο διατίθεται ο κάθε
οριζόµενος υπάλληλος.
Οι Περιφερειακές Ενότητες µε τη σειρά τους θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τα
ανωτέρω στοιχεία στους δικαστικούς αντιπροσώπους µε ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί µαζί
µε το εκλογικό υλικό σε κάθε τµήµα.
Όπου υπάρχει αδυναµία κάλυψης µε υπαλλήλους των ∆ήµων, οι Περιφερειακές
Ενότητες θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές ώστε να
καλυφθούν όλα τα τµήµατα της περιοχής τους.
Επισηµαίνουµε ότι οι υπάλληλοι των ∆ήµων τίθενται στη διάθεση του
δικαστικού αντιπροσώπου κάθε εκλογικού τµήµατος.

2. Ορισµός Συντονιστή Υπαλλήλου
Σε κάθε ∆ήµο ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος την ηµέρα των εκλογών θα αναλάβει
χρέη συντονιστή των υπεύθυνων για τη µετάδοση των αποτελεσµάτων υπαλλήλων και
χρέη επαφής µε την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Ο συντονιστής υπάλληλος κάθε ∆ήµου θα ελέγχει τους υπεύθυνους υπαλλήλους και
δεν θα επιτρέπει την αποχώρησή τους πριν του επιβεβαιώσουν ότι έστειλαν όλα τα εκλογικά
αποτελέσµατα που χρεώθηκαν.
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Ο συντονιστής υπάλληλος θα παραµείνει στο ∆ήµο/∆ηµοτική Ενότητα µέχρι την
οριστική επιβεβαίωση από την υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας ότι όλα τα
αποτελέσµατα έχουν παραληφθεί.

3. Συντονισµός- έλεγχος ροής αποτελεσµάτων
Για τον καλύτερο συντονισµό και έλεγχο της ροής των εντύπων µετάδοσης
αποτελεσµάτων, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε, σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά
τµήµατα να λειτουργεί τηλεφωνική σύνδεση, µε την οποία θα είναι δυνατή η επικοινωνία του
∆ήµου και της Περιφερειακής Ενότητας µε τους δικαστικούς αντιπροσώπους, µετά το
κλείσιµο της κάλπης.
Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας, ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος θα απαντά σε
συγκεκριµένο τηλέφωνο, από το κλείσιµο της κάλπης έως το τέλος της µετάδοσης των
αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα του κτιρίου.

4. Λειτουργία δηµοτικών καταστηµάτων
Τα καταστήµατα των ∆ήµων θα παραµείνουν ανοιχτά έως την ολοκλήρωση της
µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής τους.

∆. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

1. Καταχώρηση αποτελεσµάτων Ευρωεκλογών υπέρ υποψηφίων

Όταν ολοκληρωθεί η µετάδοση των ψήφων συνδυασµών για Ευρωεκλογές,
∆ηµοτικές

&

Περιφερειακές,

θα

ακολουθήσει

επεξεργασία

σταυρών

Ευρωεκλογών

προκειµένου να διαµορφωθεί η απαραίτητη κεντρική εικόνα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Για το σκοπό αυτό η περιφερειακή ενότητα της έδρας κάθε νοµού, θα αναλάβει να
συγκεντρώσει τα συµπληρωµένα έντυπα µετάδοσης σταυρών, ώστε να γίνει η απαραίτητη
επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων σε ειδική εφαρµογή της αναδόχου εταιρείας που
υποστηρίζει το έργο και υποστηρίζεται µέσω διαδικτύου.
Στην περίπτωση µετάδοσης των αποτελεσµάτων, τόσο υπέρ συνδυασµών όσο και
υπέρ υποψηφίων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή αναµένεται ο αριθµός των
συνδυασµών που θα συµµετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι ιδιαίτερα αυξηµένος.
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1.1. Προετοιµασία – Ενέργειες πριν τις εκλογές
Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρησης υπέρ
υποψηφίων (σταυρών) Ευρωεκλογών ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζει ένα αρµόδιο στέλεχος που θα συντονίσει την
προσπάθεια και κοινοποιεί σε ηλεκτρονικό αρχείο (πίνακα .xls), τα στοιχεία του
(όνοµα, email, και τηλέφωνο κινητό και σταθερό) µε mail στη ∆/νση Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, email: apotelesmata@ypes.gr και στην ανάδοχο εταιρεία
που υποστηρίζει το έργο email : wde@singularlogic.eu

•

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας θα επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο για να
γίνουν άµεσα οι ακόλουθες ενέργειες:
o

Πιστοποίηση των σταθµών εργασίας που θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα
µέσω ∆ιαδικτύου / Internet (θα γίνει µε ευθύνη του εκπροσώπου της
εταιρίας)

o

Παράδοση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα καταχώρησης
(πάλι µε ευθύνη της εταιρίας θα παραδοθεί ένας κωδικός για κάθε υπάλληλο
που θα συµµετέχει στην καταχώρηση)

o

Παράδοση συνοδευτικού υλικού (φυλλάδιο οδηγιών χρήστη)

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που προωθούνται στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα προέρχονται από συγκεκριµένους πιστοποιηµένους
σταθµούς εργασίας και χρήστες.

1.2. Καταχώρηση / Επεξεργασία στοιχείων
Οι Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού, θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν
τα συµπληρωµένα έντυπα µετάδοσης Ευρωεκλογών υπέρ υποψηφίων (σταυροί), ώστε να
γίνει η απαραίτητη επεξεργασία / καταχώρηση στοιχείων. Για την καταχώρηση ισχύουν τα
ακόλουθα:
•

Η καταχώρηση των σταυρών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση

να επηρεάσει τη

διαδικασία µετάδοσης αποτελεσµάτων συνδυασµών προς το Υπουργείο που έχει
πάντα προτεραιότητα
•

Κατ’ ελάχιστο πρέπει να καταχωρηθούν οι σταυροί των συνδυασµών που λαµβάνουν
έδρες στην Ευρωβουλή. Οι χρήστες θα ενηµερωθούν για αυτό µε SMS και email όταν
θα υπάρχει ασφαλής εκτίµηση.

•

Η καταχώρηση θα µπορεί να ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση της µετάδοσης των
αποτελεσµάτων υπέρ συνδυασµών κυρίως για δύο λόγους:
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o

Για

να

µην

υπάρχει

καµία

καθυστέρηση

στην

ροή

αποτελεσµάτων

συνδυασµών
o

Για να έχει διαµορφωθεί το υποσύνολο των συνδυασµών που εκλέγουν έδρες
στην Ευρωβουλή

2. Ειδικότερες Ενέργειες Περιφερειακών Ενοτήτων
2.1. Γνωστοποίηση στοιχείων υπαλλήλων
Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα αποστείλει έγγραφο στους οικείους ∆ήµους, µε το
οποίο θα ενηµερώνει για τη διαδικασία συλλογής των αποτελεσµάτων µέσω FAX.
Με το έγγραφο αυτό θα ζητείται:
α. να οριστεί υπεύθυνος υπάλληλος του ∆ήµου για την εκλογική διαδικασία µε ρόλο
συντονιστή, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του οποίου θα γνωστοποιηθούν στην
Περιφερειακή Ενότητα. Με τον υπεύθυνο του ∆ήµου η Περιφερειακή Ενότητα θα επικοινωνεί
όποτε κρίνεται αναγκαίο
β. να γνωστοποιηθούν
•

τα στοιχεία των υπευθύνων υπαλλήλων του ∆ήµου, που θα τεθούν στη
διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων

•

οι αριθµοί των τηλεφωνικών συνδέσεων που θα χρησιµοποιηθούν για την
αποστολή των FAX, είτε από το ∆ηµαρχείο είτε από κτίρια των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων είτε από άλλο κτίριο.

Επίσης µε το ίδιο έγγραφο η Περιφερειακή Ενότητα θα γνωστοποιεί στους ∆ήµους:
α. τους αριθµούς των τηλεφωνικών συνδέσεων FAX, στους οποίους θα δέχεται τα
εκλογικά αποτελέσµατα.
β. τα στοιχεία των υπαλλήλων και τους αριθµούς των τηλεφωνικών συνδέσεων,
στους οποίους θα απαντούν οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων για την
αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων.
Επισηµαίνουµε την ανάγκη επαλήθευσης των τηλεφωνικών συνδέσεων που θα
χρησιµοποιηθούν.

2.2 Καταγραφή στοιχείων, διασφάλιση επικοινωνίας µε τα εκλογικά
τµήµατα
α) Η Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να καταγράψει σε ηλεκτρονικό αρχείο τα
εκλογικά τµήµατα αρµοδιότητάς της, τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων υπαλλήλων
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και των δικαστικών αντιπροσώπων, ώστε να διασφαλιστεί σε περίπτωση προβλήµατος ότι θα
υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας.
β) Στους εκλογικούς σάκους θα πρέπει να τοποθετηθούν τα στοιχεία του υπεύθυνου
υπαλλήλου του ∆ήµου, µε τον οποίο θα συνεργάζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, καθώς και
σχετικό έγγραφο µε όλη τη διαδικασία µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσµάτων, που θα
πρέπει να γνωρίζει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

3. Συνεργεία Περιφερειακών Ενοτήτων.
Για

την

ταχύτερη

συγκέντρωση

και

µετάδοση

των

αποτελεσµάτων

των

ευρωεκλογών, των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, θα πρέπει
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα να υπάρχει:

3.1.

Συνεργείο

τεχνικής

υποστήριξης

υποδοµών

πληροφορικής

και

επικοινωνιών.
Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδοµών
πληροφορικής και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειµένου να εξασφαλιστεί
η άµεση αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήµατος προκύψει, προκειµένου να µην
εµποδιστεί η οµαλή ροή της µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσµάτων. Στο συνεργείο
συµµετέχουν και τα ορισµένα µέλη του Εθνικού Εκλογικού ∆ικτύου της κάθε Περιφερειακής
Ενότητας.

3.2. Συνεργείο παραλαβής εντύπων µετάδοσης αποτελέσµατος.
Το συνεργείο αναλαµβάνει την παραλαβή των εντύπων µετάδοσης αποτελέσµατος
που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα είτε µέσω FAX είτε µε δηµοτικό υπάλληλο (ο
οποίος έχει τεθεί στη διάθεση του δικαστικού αντιπροσώπου) σε περίπτωση που το εν λόγω
έντυπο προέρχεται από εκλογικό τµήµα της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας και έχει
επιλεγεί αυτός ο τρόπος µετάδοσης.
Η λήψη των FAX µε τα αποτελέσµατα θα γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο, όπου θα
βρίσκονται υπάλληλοι του συνεργείου παραλαβής αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία που περιέχει
κάθε προτυπωµένο έντυπο, µετά την τηλεφωνική µετάδοση του περιεχοµένου του στο
Υπουργείο Εσωτερικών, καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα, ώστε να ελέγχεται από τα
συνεργεία υπαλλήλων σας, αν έχουν ληφθεί τα αποτελέσµατα από όλα τα εκλογικά τµήµατα
του νοµού σας ή αν ένα αποτέλεσµα έχει ήδη παραληφθεί.
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Στον ίδιο χώρο θα παραδίδονται και τα αποτελέσµατα που θα φέρνουν οι δηµοτικοί
υπάλληλοι, εάν αυτά προέρχονται από εκλογικά τµήµατα που βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας και έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος
µετάδοσης.
Ακολούθως οι υπάλληλοι του συνεργείου προωθούν το εν λόγω έντυπο στο
συνεργείο διακίνησης.

3.3. Συνεργείο διακίνησης.
Οι υπάλληλοι του συνεργείου διακίνησης αναλαµβάνουν τη διακίνηση των εντύπων
µετάδοσης αποτελέσµατος από το γραφείο παραλαβής στα συνεργεία ελέγχου και
µετάδοσης.
Τα έντυπα εκλογικού αποτελέσµατος (FAX ή πρωτότυπα) θα παραδίδονται στο
συνεργείο διακίνησης για ενδεχόµενες διορθώσεις αν:
i. το έντυπο εκλογικού αποτελέσµατος είναι σωστό, θα παραδίδεται στους
υπαλλήλους του συνεργείου µετάδοσης, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα το µεταδίδουν στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
ii. το έντυπο εκλογικού αποτελέσµατος έχει προφανή λάθη, οι υπάλληλοι του ίδιου
συνεργείου θα επικοινωνούν για διόρθωση µε το δικαστικό αντιπρόσωπο του τµήµατος από
το οποίο προέρχεται το αποτέλεσµα.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του εντύπου είναι λανθασµένα και χρειάζεται να
γίνει παραβολή µε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 2, οι υπάλληλοι αυτοί παραδίδουν το έντυπο στο
συνεργείο ελέγχου, το οποίο αναλαµβάνει τον έλεγχο και τη διόρθωση του λάθους.
Οι υπάλληλοι διακίνησης είναι εφοδιασµένοι µε κατάλογο των εκλογικών τµηµάτων
που έχει αναλάβει κάθε συνεργείο µετάδοσης, ώστε να διακινεί και να παραδίδει σωστά τα
έντυπα αυτά.
Εάν στο έντυπο µετάδοσης αποτελέσµατος βρεθεί κάποιο λάθος κατά τον
έλεγχο θα σηµειώνεται στο άνω δεξιά περιθώριο η ένδειξη ΛΑΘΟΣ και αφού
διορθωθεί, θα µεταδίδεται στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα.

3.4. Συνεργείο ελέγχου και µετάδοσης.
Το συνεργείο ελέγχου και µετάδοσης αποτελείται από υπαλλήλους, σε κάθε έναν από
τους οποίους θα χρεωθεί συγκεκριµένος αριθµός εκλογικών τµηµάτων. Οι υπάλληλοι του
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συνεργείου θα ελέγχουν και θα διορθώνουν τα έντυπα µετάδοσης αποτελέσµατος και αφού
τα µεταδώσουν, θα τα αρχειοθετούν.

3.5. Συνεργείο παραλαβής και ταξινόµησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 2.
Το συνεργείο παραλαβής και ταξινόµησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 2 παραλαµβάνει και
ταξινοµεί τα εν λόγω πρακτικά, που περιέχονται στα βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής
για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές.

3.6.

Εσωτερική

διαδικασία

λήψης

και

προώθησης

των

εκλογικών

αποτελεσµάτων.
Με ειδική απόφασή της Περιφερειακής Ενότητας καθορίζεται η εσωτερική διαδικασία
λήψης και προώθησης των εκλογικών αποτελεσµάτων και ο ρόλος του κάθε υπαλλήλου της
σε συγκεκριµένα συνεργεία.

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. Το αποτέλεσµα από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα µεταδίδεται αµέσως
τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών µε βάση τη σειρά (χρονικής) άφιξης, ανεξάρτητα
αν πρόκειται για εκλογές την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
περιφερειακές ή δηµοτικές εκλογές.
2. 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 έγγραφό του Υπουργείου.
3. Τα συνεργεία του Υπουργείου Εσωτερικών µόλις λάβουν τα στοιχεία κάθε εντύπου
µετάδοσης αποτελέσµατος υπέρ συνδυασµών των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών,
θα καταχωρίζουν αυτά στα αντίστοιχα ειδικά έντυπα καταχώρησης, τα οποία διατίθενται σε
τρία αντίγραφα και ένα στέλεχος (χαρτονάκι). Αφού προβούν σε έλεγχο και επαλήθευση του
αποτελέσµατος, σχετικά µε τη συµφωνία του αριθµού των εκλογέων που ψήφισαν µε το
σύνολο των άκυρων, των λευκών και των έγκυρων ψηφοδελτίων καθώς και το σύνολο των
ψηφοδελτίων που έλαβαν οι συνδυασµοί µε το σύνολο των εγκύρων θα τα αποστέλλουν
στο τµήµα καταχώρησης του αναδόχου του έργου αναµετάδοσης των εκλογικών
αποτελεσµάτων.
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∆ιευκρινίζεται ότι οι κωδικοί αριθµοί που είναι τυπωµένοι στα έντυπα µετάδοσης
αποτελεσµάτων έχουν τεθεί για να εισάγονται τα σχετικά στοιχεία σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές από τερµατικούς σταθµούς που θα είναι εγκατεστηµένοι στο Υπουργείο και θα
συµπληρώνονται από τους υπαλλήλους που κάνουν την εισαγωγή των στοιχείων .
Το σχετικό αποτέλεσµα, µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα παρουσιάζεται σε
τερµατικές οθόνες και θα αναµεταδίδεται αυτόµατα από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς
και το διαδίκτυο (INTERNET).

ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συσκέψεις Περιφερειακών Ενοτήτων - ∆ήµων
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και για την αντιµετώπιση όλων των πιθανών
προβληµάτων, θα πρέπει άµεσα οι Αντιπεριφερειάρχες να καλέσουν σε σύσκεψη τους
∆ήµους της περιοχής τους.
Η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων που λαµβάνουν µέρος στο στάδιο αυτό της
προπαρασκευής, έχει στόχο την αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη διοργάνωση της
διαδικασίας συγκέντρωσης και µετάδοσης των αποτελεσµάτων.
Οι κκ. Αντιπεριφερειάρχες, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν προσωπικά τα
θέµατα της συγκέντρωσης και άµεσης µετάδοσης των αποτελεσµάτων, τόσο από τους
προέδρους των εφορευτικών επιτροπών προς τις Περιφερειακές Ενότητες, όσο και από τις
Περιφερειακές Ενότητες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και να ενηµερώσουν τους ∆ήµους
της περιφέρειάς τους σχετικά µε τα θέµατα που τους αφορούν.

2. ∆οκιµή Αναµετάδοσης.
Σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τις εκλογές, πρέπει να προγραµµατιστεί
δοκιµή αναµετάδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων προκειµένου να διαπιστωθεί η
λειτουργία του Εθνικού ∆ικτύου Εκλογών από τα πλησιέστερα στα εκλογικά τµήµατα
δηµοτικά καταστήµατα προς την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία θα λαµβάνει τα
αποτελέσµατα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει σχετική συνεργασία µε όλους τους
∆ήµους της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
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Οι αρµόδιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το ∆ίκτυο ∆ηµοσίου Τοµέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», θα
βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα, προκειµένου να αντιµετωπίσουν πιθανά προβλήµατα
που ίσως προκύψουν.

Σε

ενδεχόµενο

εµφάνισης

οποιουδήποτε

προβλήµατος

στo

Εθνικό

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο της χώρας µας ή στις Υποδοµές Πληροφορικής και
Επικοινωνιών των Φορέων σας, το οποίο εµποδίζει τη µετάδοση του εκλογικού
αποτελέσµατος και το οποίο δεν µπορεί να λυθεί µε ίδια µέσα, παρακαλούµε να
επικοινωνείτε άµεσα µε τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού ∆ικτύου του
Υπουργείου Εσωτερικών (τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999), προκειµένου να
ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες, για την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Ζ. Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα

Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις αµέσως µετά την
εξαγωγή των αποτελεσµάτων από τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής ευθύνης σας, αυτά
µεταδίδονται στα τοπικά τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης, χωρίς να έχει
προηγηθεί η, κατά προτεραιότητα, µετάδοσή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η µετάδοση των αποτελεσµάτων που είναι αποκλειστική ευθύνη των γραφείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, αποτελεί κατ’
εξοχήν αρµοδιότητα του κεντρικού φορέα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
∆εν είναι, λοιπόν, θεµιτό να ανακοινώνονται εκλογικά αποτελέσµατα σε τοπικά µέσα
ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ιστοχώρων που ενδεχόµενα διαθέτουν οι Π.Ε.,
εάν δεν έχει προηγηθεί η µετάδοσή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς
αυτό δυσχεραίνει την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών σε όλη τη
χώρα.
Για το λόγο αυτό, εφιστούµε και πάλι την προσοχή των αρµόδιων φορέων για την
ταχύτατη συγκέντρωση και διαβίβαση των αποτελεσµάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, απ’
όπου θα γίνεται η πανελλαδική µετάδοσή τους για την ενηµέρωση των πολιτών όλης της
χώρας.

Η. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
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Μόλις συµπληρωθεί από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νοµού ο πίνακας
αποτελεσµάτων υπέρ συνδυασµών των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, αντίτυπό του θα
αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Εκλογών) µόνο σε ηλεκτρονική µορφή
(CD).

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

Τα Πρωτοδικεία της χώρας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, θα πρέπει να
αποστείλουν
δυνατόν,

στο
ένα

Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Εκλογών), το συντοµότερο
αντίγραφο

του

συµπληρωµένου

πίνακα

αποτελεσµάτων

ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών που θα συνταχθεί από αυτά, καθώς και το
περιεχόµενο των ίδιων πινάκων σε ηλεκτρονική µορφή (CD).
Την εγκύκλιό µας να κοινοποιήσετε σε όλες τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών
τµηµάτων των ∆ήµων του νοµού σας για την εφαρµογή όσων διαλαµβάνονται σε αυτήν.
Για τυχόν επαναληπτικές δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου
2019, θα εκδοθεί ξεχωριστή εγκύκλιος, η οποία και θα σας αποσταλεί.
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Συνηµµένα:
-Κατάλογος Περιφερειακών Ενοτήτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

1. κκ. Προέδρους και Εισαγγελείς
Πρωτοδικών
(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας
νοµών)
2. κκ. Συντονιστές Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων
3. κκ. Περιφερειάρχες
4. Περιφέρεια Αττικής – ∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού
5. κκ. Αντιπερειφερειάρχες-Περ. Ενότητας
έδρας νοµών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/νση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
4. Γεν. ∆/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
5. Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και
∆ιοικητικής Υποστήριξης
6. ∆/νση Εκλογών
7. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
8. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
9. ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
1.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
2.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(έδρας Νοµού - αρµόδιες
για τη διενέργεια των
εκλογών)

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

ΕΒΡΟΥ

∆ΡΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ηµοκρατίας 1
Τ.Κ. 691 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Καραολή & ∆ηµητρίου 40
Τ.Κ. 681 32
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
1ης Ιουλίου 1
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 661 33 ∆ΡΑΜΑ
Εθν. Αντιστάσεως 20
Τ.Κ. 651 10 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

25313 50118
2531350106
2531350163
2531350166
2531350130
2551350474
25513 50470
25513 50426
25213 51310
25213 51305
25213 51350
2513 503233
2513503232
25413 50157
25413 50220
25413 50155

FAX

25310 36495
2531350200
2531350194

25513 50478-9
25213 51375 25210
62291
2510 291287 2510
834369

ΞΑΝΘΗΣ

∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ. 546 55
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313319648
2313319646
2313319645
2313319651

2313319165
2313319846

ΗΜΑΘΙΑΣ

Μητροπόλεως 44
Τ.Κ. 591 32 ΒΕΡΟΙΑ

2331350171
2331350112
2331350118
2331350167

2331350227
2331350226

ΚΙΛΚΙΣ

Ανδρέα Παπανδρέου 3
Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ

2341350132
2341350142
2341350139

2341079705
2341077179

23813 51240
23813 51211

23813 51258
23813 51220

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

18ης Οκτωβρίου25
∆ιοικητήριο
ΤΚ 58200
΄Εδεσσα
28ης Οκτωβρίου 40
Τ.Κ. 601 32 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κ. Καραµανλή 36
ΤΚ 62100
Σέρρες
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
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2351 351240
23513 51220
2321350331
2321350321
2321350341
23713 51304
23713 51302
23713 51262

25410 78930
2541350156

23513 51241
2321350477

2371351292

3.∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ιοικητήριο ∆ηµοκρατίας
27 Τ.Κ. 501 31ΚΟΖΑΝΗ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

∆ιοικητήριο
Κ. Ταλιαδούρης
Τ.Κ. 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

∆ιοικητήριο Πτολεµαίων 1
Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

5.ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

4.ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

∆ιοικητήριο
Πλ. Πύρρου 1
Τ.Κ. 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
∆ιοικητήριο
Π. Τσαλδάρη 18
Τ.Κ. 461 00
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2461351464
24613 51298
24613 51375
2461351178
24623 53188
24623 53192
24623 53194
24673 50311
24673 50298
24673 50270
24673 50288
23853 50430
23853 50427
23853 50433
2651364240
2651364236
2651364239

24610 47210
24610 47208
24623 53187
24623 53189
24673 50356
24670 22513
23853 50431
23853 50426
26510 28556
2651077637

2665360118
2665360196

2665360121

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Σπηλιάδου 8
Τ.Κ. 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ

26823 60270
26823 60275
2682360290

26820 27195
26823060215

ΑΡΤΑΣ

∆ιοικητήριο
Πλ. Εθν. Αντιστάσεως
Τ.Κ. 471 32 ΑΡΤΑ

26813 61038
26813 61036
26813 61050
2681361051

26810 72285
2681075855

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σαµάρα 13
Τ.Κ. 491 32 ΚΕΡΚΥΡΑ

26613 62287
2661362162
2661362151-2

2661362175

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΧΑΙΑΣ
6.∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

3.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ

2.ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
∆ιοικητήριο
A. Τζεβελέκη &
Υποσµηναγού Α.
Κατωπόδη
Τ.Κ.
311 00 ΛΕΥΚΑ∆Α
Πανεπιστηµίου 254 (κτίριο
Β)
Τ.Κ.
261 10 ΠΑΤΡΑ
∆ιοικητήριο
Ι.Π.Μεσολογγίου
Τ.Κ. 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Μανωλοπούλου 31
Τ.Κ. 271 31 ΠΥΡΓΟΣ (για
παραλαβή εκλογικού
υλικού)
∆ιοικητήριο 27131
ΠΥΡΓΟΣ (για αποστολή
εγγράφων & εγκυκλίων)
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26953 60324-6

2695360329

26713 60507
26713 60541

2671360601
26710 28078

26453 60711
26453 60714
26453 60710

26450 21705
2645360795
2645360725

2613613114-421
& 422

2613613324
490150

26313 61102
2631361209
2631361215

2631055117
2631361667

26213 60357
26213 60358
2621360355-6

26213 60353

2610

8.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
9.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

4.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

7.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

Πλ. Εθν. Μακαρίου
Τ.Κ. 221 31 ΤΡΙΠΟΛΗ

2713 601131
2713601134
2713601132

2713 601174
2713 601175

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

Πάρ. Oδος Νέας Κίου Ναυπλίου
Τ.Κ. 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ

2752 360351

2752 360352

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κροκιδά 2
Τ.Κ. 201 31 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2741360610
27413 60768
2741360723
27413 60639
2471360629

2741360755
2741360690
2741072483

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2ο χλµ. E.O. ΣπάρτηςΓυθείου
Τ.Κ. 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

27310 22331
2731363188

27310 26214

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ψαρών 15 ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 241 31 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

27213 61403
27213 61407
2721361405

27210 24201

ΛΑΡΙΣΑΣ

Κουµουνδούρου &
Παπαναστασίου
Τ.Κ. 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Κουµουνδούρου 29
Τ.Κ. 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου &
Αναλήψεως ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Β. Τσιτσάνη 31
Τ.Κ. 421 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Τέρµα Παπαποστόλου
Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ
(για
παραλαβή εκλογικού υλικού)
Λ. Καλυβίων 2 35132 ΛΑΜΙΑ
(για αποστολή εγγράφων &
εγκυκλίων)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 35 - 39
Τ.Κ. 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

ΦΩΚΙ∆ΑΣ

Γιδογιάννου 31
Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

Λ. Χαϊνα 93
Τ.Κ. 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Γ. Καραϊσκάκη 1
∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

20

2413 506457-60
24413 50145
24413 50102
2441350110
2421352569
24213 52567
24213 52543
2421352581
24313 51419
2431351430-1
2431351433
22313 52615
2231354711
22313 54704
22613 50274-5
22613 50284
22653 50513
2265350655
2265350518
22213 53991
22213 53531
22213 53536
22373 50720
22373 50729

2413506452
24410 79413
24410 24294
24210 75300
2421352543
24310 77394
24310 46143

2231354715

22613 50265
22653 50512
2265028738
2265350664
22210 36075
22210 36044
2237350715
22373 50729

Λ. Συγγρού 80-88
Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ

10.ΑΤΤΙΚΗΣ
11.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
12.ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
13.ΚΡΗΤΗΣ

7.ΚΡΗΤΗΣ

6.ΑΙΓΑΙΟΥ ( Ε∆ΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

5.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ

213 2065081 213
2065061 213
2065059 213
2065155

2132065101

ΑΡΜΟ∆ΙA ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝEΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤO NOMO ΑΤΤΙΚΗΣ Στον πίνακα αναγράφονται τηλέφωνα
και fax της Περιφέρειας

ΛΕΣΒΟΥ

Ανδροµέδας 15
Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

2251353600
2251353621-2223-25

22510 47435
22510 46658 22510
37727

ΣΑΜΟΥ

∆ερβενακίων & Αλέξη
Αλέξη
Τ.Κ. 831 00 ΣΑΜΟΣ

22733 50421
22733 50425

2273350415

ΧΙΟΥ

Πολυτεχνείου 1
Τ.Κ. 821 32 ΧΙΟΣ

22713 50504
2271350547
2271350510
2271350511

22713 50552

Πλ. Τσιροπινα
Τ.Κ. 841 00 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ
∆ιοικητήριο
Πλ. Ελευθεριας 1
Τ.Κ. 851 31 ΡΟ∆ΟΣ

22813
22813
22813
22413
22413
22413

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2813 400362
2813 400365
2813400361
2813400368

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τέρµα Πολυτεχνείου
Τ.Κ. 721 00
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Τ.Κ. 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΧΑΝΙΩΝ

Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 73134 ΧΑΝΙΑ

ΣΥΡΟΥ

ΡΟ∆ΟΥ

21

61530-1
61509
61533
60519
60520
60528

28413 40313
28413 40300
2841340345
2831 340740
28313 40800
2831340721
2821340179
28213 40141
2821340162
2821340137

22810 83542 22810
82636 22810 82378
2241360638
2241360520

2810 342587

28410 28316

28310 58532

28213 40205
28210 40803

