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ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή 25 Μαΐου 2014:

α) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

β) των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Σε  συνέχεια  της  με  αριθμ.  31/20839/21.05.2014  εγκυκλίου  μας,  και  ως  προς  τη

συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών (όπου

δεν αναδείχθηκαν δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί την α΄ Κυριακή) από τις Περιφερειακές

Ενότητες προς το Υπουργείο Εσωτερικών, της 25ης Μαΐου 2014 γνωστοποιούμε τα εξής:

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, από τις εφορευτικές επιτροπές ενεργείται

ως εξής:

 Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5,

7, 9, και 0  θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των Μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, σε όλα τα εκλογικά τμήματα με αριθμό 1, 3, 5,

7, 9, και 0 θα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των εκλογών για

την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ οι άλλες κάλπες, με τα

ψηφοδέλτια  για  την  ανάδειξη  των δημοτικών και  περιφερειακών αρχών αντίστοιχα  θα

παραμείνουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί

η  διαδικασία  διαλογής,  καταμέτρησης  και  ανακοίνωσης  στον  Αντιπεριφερειάρχη  των

αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για την ανάδειξη των Μελών του

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.  Στη  συνέχεια  η  διαδικασία  θα  επαναλαμβάνεται

διαδοχικά για τους συνδυασμούς των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.

 Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 2 και

6,  θα  μεταδίδουν  πρώτα  τα  αποτελέσματα για  την  ανάδειξη  των  περιφερειακών

αρχών. Επομένως, σε όλα τα εκλογικά τμήματα με αριθμό 2 και 6 θα ανοίγεται πρώτα η

κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, ενώ

οι άλλες κάλπες,  με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των δημοτικών εκλογών και των

εκλογών  για  την  ανάδειξη  των  Μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  αντίστοιχα,  θα
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παραμείνουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί

η  διαδικασία  διαλογής,  καταμέτρησης  και  ανακοίνωσης  στον  Αντιπεριφερειάρχη  των

αποτελεσμάτων  της  ψηφοφορίας  υπέρ  των  συνδυασμών  για  την  ανάδειξη  των

περιφερειακών αρχών. 

Στη συνέχεια η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται διαδοχικά για τους συνδυασμούς

των  δημοτικών  εκλογών  και  των  εκλογών  για  την  ανάδειξη  των  Μελών  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

 Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 4 και

8,  θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Επομένως, σε όλα τα εκλογικά τμήματα με αριθμό 4 και 8 θα ανοίγεται πρώτα η κάλπη

που περιέχει  τα ψηφοδέλτια  για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών  ενώ οι άλλες

κάλπες, με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών εκλογών και των εκλογών

για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα, θα παραμείνουν

σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία

διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων

της ψηφοφορίας υπέρ των συνδυασμών για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών. 

Στη συνέχεια η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται διαδοχικά για τους συνδυασμούς

των περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση των αποτελεσμάτων επισημαίνεται ότι η καταχώριση

αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυροδοσία) δεν πρέπει να εμποδίσει τη μετάδοση

των εκλογικών αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σχετικές

οδηγίες θα δοθούν στους υπεύθυνους πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων από

το Υπουργείο Εσωτερικών.

        

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

         ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. κκ. Προέδρους και Εισαγγελείς

   Πρωτοδικών του Κράτους

   (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων) 

2. κκ. Γεν. Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

3. κκ. Περιφερειάρχες

4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες - Έδρες τους

5. κκ. Δημάρχους   

    (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων  Έδρας Νομών)   
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού

3. Γραφείο κ.  Γεν. Γραμματέα

4. Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Προγραμμάτων

5. Γεν. Δ/ντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης

6. Γεν. Δ/ντη Διοικ. Υποστ/ξης 

7. Δ/νση Εκλογών

8. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ

9. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.

10. Δ/νση Διοίκησης
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