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Αυτoδlorκησεωv. iδρεg τoυg
3) ΔημouE και Kolνffiητεζ Τηζ

ΧΦραq δlα τωv Νoμ.
Αυτoδloικησεu,v

φ*ryjι.ιyg.J!, UΛoποΙηoη τηξ*ΨΙ9ggηs τψy απoτεΛεoμdτωv μfοω
Φιiμα;

Σgετ.:
,{|vητoU τηΛεφΦvo-Γ
t%

Tο με αρ,πρωτ. 56Ζ06/ Lta-Zolo iγγραφ6 μαq

υπαΛΛηΛοζ θα παραΛιiβεl απo τov αvdδοxo ΤoU iργου
ιodρlθμα τωv εκΛογlκΦv τμημαTι,V πoU oυαrαθηκαV στoυζ
ευΘ0νηE TοU καl επεΛ6γηααv Ylα Tηv εφαρμoγη Tηζ

Στη ουvtxεια τoυ αvωτfρω οxετlκoO με τo oπoio οαg εvημερΦvαμε γ1α τηv
εφαρμογη τηq δlαδlκααfαE αποαroΛηg τψv απoTεΛεoματυv Tηζ ψηφoφ aρΙαg,απo τοv
llκ'eiατlκο αvτlπρδαωπo εκΛoγlκoιi τμηματoζ, πou ixεl επlΛεγεf γl, αυτ6, απεuθεfαE
σTΦ Yπουργεiο ΕoιuτερlκΦv μgoψ κlvητo0 τηΛεφΦvoυ, ΘiΛoυμε vα σαζ
εvημrεριi:αοUμε γ}α τlg εviργεtεt σTlζ oπoiεq πρiπει vα πρoβεi κdΘε εμπΛεκdμεvoq
{Ν*μαρ"1iα, Δημοζ, Δrκαcrrlκ6q Αvτlπρ6σωπoζ, Πρωτoδlκεfo) γlα Τηv επlτυ1η
ο,λ*κΛη.οωαη TΦυ iργου.

1" F{ Νoμαρxiα
Αρμiδιοg Νομαρxlακ69
i5ingυ|αr1-οgic). πακετq.
fiημοιlq Tηζ περlοxηE



διαδlκαoiαg. KαΘε πακετo μεγiΘoυζ εvog ouvηΘιoμivoυ κoυτιo0 κrvητo0 τηλεφΦνoυ

Θα περlixεl:
. ,Εvα 

κlvητo τηΛiφωvo (και τo φoρτlαrη τoυ),

. Erδικo ivτυπo με κωδlκo0g επlκι:lvιυvfαg ]oU Θα 1ρηoIμoπolηoεl o

Δικααrl κog Αvτlπρoσωπoζ.
. oδηγiεζ XρRσηζ Tηζ oυoκευηg Kα| τηζ δlαδlκαoiαζ #εταδooηζ γlα τov

Δrκααrlκo Αντrπρooωπo (1ηg καl 2ηg Kυρlακηq).

Τα πακiτα Θα εivαr oμαδoπolημivα ανα Δημo (πακiτα ιoαρlΘμα με Tα εκΛoγrκd

τμηματα τoυ Δημoυ, πoU επεΛtγηoαv γlα τηV εφαρμoγη τηg δlαδlκαoiαE).

o iδlog voμαρxrακog υπαΛΛηΛog Θα παραΛαβεl Kαl Eιδrκη Συvoδευτrκη

Kαταoταoη γrα καΘε,Δημo.

Τα πακ6τα με Τα τηλiφωvα καΘε ΔημoU Kαι η εlδικη ouvoδευτικη κατααrαoη Θα

παραδoΘo0ν αrov εvτεταΛμ6vo υπαΛΛηΛo τoυ Δημoυ πoυ Θα παραΛαβεl καl τo Λoιπo i
εκλoγικo υΛlκo (εκΛoγrκoΟg oακoυg).

?. KtιΘε ΔημoE / Koιν6τητα με τμηματα 6πoυ Θα εφαρμoαrεi η δlαδlκαoiα

KαΘε Δημog / Koιvoτητα oπoυ Θα εφαρμoαrεi η δlαδlκαoiα μεταδooηg Θα παραΛαβεl

απo τηv αρμoδrα Νoμαρ1iα:
. Πivακα με Tα τμηματα αρμoδloτητdg τoυ, 6πoυ Θα εφαρμoαrεi η δrαδlκαoiα

μετdδooηζ μioω κrvητoO τηλεφΦvoυ.
. ΙoαρrΘμα με τα πρoαvαφερΘθvτα τμΛματα πακεTα, πoυ περ|fxoυv τα στηV

πρoηγoΟμεvη εvoτητα (No 1) δrαΛαμβαvoμεvα'
. ElδικΛ Συvoδευtrικη Kατdαrαoη (πρωτoκoΛΛo παραδooηE-παραΛαβηg) με

Θθoειg επrκ6ΛΛηoηζ αυτoκ6ΛΛητωv ετlκετΦv 6oεg Kαl τα τμηματα πoU

εvδιαφ θρoυv (επιoυvαπτεται δεiγμα)
. Kατdαrαση Kαταγραφηζ τuJv σUσKευΦv πoυ δεv παραδ6Θηκαv (επloυvdπτεTαl

δεiγμα).

Σε καΘε,Δημo / Kolv6τητα o εvΤεταΛμivog γ|α τηv παρdδooη στoUζ ΔlκααrlκoΟg

ΑvτrπρooΦπouζ τoυ Λoιπo0 εκΛoγlκoΟ υΛlκo0, παραδiδεl αυτoπpoσΦπυE αε κ&Θε
, δlκααrlκ6 αντ|τιρ6σ|υπo τμηματoζ πoυ θXεl επlΛεγεi γ|α Tηv εφαρμoγη Tηζ

δlαδlκααiαE μετ&δooηζ μiαω κlvητoO τηΛεφΦvoυ, θvα oπo|oδΠπoτε απ6 τα

πρoαvαφερΘθwα πακiτα.
Kατd τηv παραδooη ,ζητα απ6 τov δlκααrlκ6 αvτιπρ6oωπo, αφoΟ αvoiξει τo πακiτo:

o " Να αvαζητηoεr τo ειδrκo θvτυπo με Toυζ κωδικo0g επlKoιVωviαq (1ηq καl 2ηg

KυρrακηE).
. Nα oυμπΛηρΦσει σε ειδικη απooπΦμεvη αυτoκoΛΛητη ετικiτα πoυ βρioκεταl

παvω σε αUTo, τoν α/α τoυ εκλoγικoΟ τoυ τμηματog Kαl vα υπoγραψει'

Στη oυvθXε|α o εVTεταΛμ6vog δημoτlκ6q υτταΛΛηΛog:

, ΑπoκoΛΛα τηv ετlκθτα κα| Tηv επlκοΛΛα ιrrηv εlδικη αυvoδευτlκη κατ&σταση
. (τrρυτ6κoΛΛo Παρ&δoαηζ-ΠαραΛαβηE) τoυ Δξμoυ τoυ.
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. ΠροΤρiπει τov Δrκααrικo Αvτlπρoαωπo vα εVεργoπolηoεl τηv σUσKευη τoU

i({{} Vζ{ πρoxωρηoει αμεoα αrη διαδrκαofα εγγραφηE.

βΛετα Τη'l oΛoκΛηρωoη τηζ δrαδlκαo1αg παρdδooηg ToU εκΛoγlκoΟ υΛlκoΟ στα

τμηματα πoυ εxoυv επlΛεγε| γlα τηv εφαρ;loγ( τηg δrαδlκαoiαq, o εvτεταΛμivog
υπαΛληΛog:

. ΕΛ6γXεl τηv πΛηρoτητα τηg εlδlκηg oυvoδευτlκηg κατααrαoηζ, KαTαμετρα τlg

oυoκευig πoU τυxov δεv παραδoΘηκαv καl oυμπΛηρΦvει τηV oxετlκ(
κατααrαoη.

. ΑπoαrεΛΛεl με oπoroδηπoτε πρooφoρo τρoπo (παραδooη, φαξ) και

οπωoδηπoτε μixρl τo μεαημiρl Tηζ πρΦτηE Kυρlακηq 7ηq, Νoεμβρioυ
2o1o καl τfiξ δεΟτερηq Kυρlακηζ i4ηq Νoεμβρioυ zoto, αrη ΝoμαρXfα,
τη oυμπΛηρωμivη ειδικη oυvoδευτlκη κατααrαση. l-| κατdαrαoη εvδi1εταl vα

xρηolμoπorηΘεi σε περ1πτωoη απΦΛεlαζ τoU ειδlκo0 εVτΟπoU απo τoV

Δlκααrrκo Αvτrπρooωπo η γrα oπorαδηπoτε αΛ,ιη αvαζητηoη, γl, αυτo εivαl
απαραiτητo vα τηρηΘoOv oπωoδηπoτε oΛα τα πρoΛεxΘθvτα.

. Παραδ[δεr τηv επ6μεvη τωv εκΛoγΦv αrη Noμαρxiα ooεg oυoκευθg(κoυτιd)
δεv παρθδωoε σε Δlκααrικo0g ΑvτιπρooΦπoυζ μαζi με TηV oxετικη
κατααrαoη.

3. K6Θε Δlκααrlκ6E Αvτlπρ6σι,πoζ πoυ Θα Λdβεl μiρoE αrη δlαδlκααΙα
KdΘε Δlκααrrκ6g Αvτιπρ6oωπo9 δloρroμtvoζ σε εκΛoγlκ6 Tμημα oπoυ Θα

εφαρμoσΤεi η δlαδrκαoiα μεταδoσηζ Tι,V απoτεΛεoματωv μθoω κlvητoO,
. κσTσ τηv δlαρκεlα παραλαβηq τoυ εκΛoγικo0 υΛrκo0 απ6 τov τov Δημo:

'/ Θα παραΛαβεl απo Tov εVτεταΛμiovo υπαΛΛηΛo τdυ Δημoυ, πtρα απo
Λolπo εκΛoγlκo υΛlκo, 6vα πακfτo με περιεxoμεvo πoυ περ|γραφεταr

αrηv εv6τητα 1 τηg παρoΟoαg.

'/ Θα oυμπΛηρΦoεl τηv αUτoκ6ΛΛητη ετικθτα πoυ υπαρΧει σΤo ivτυπo με
τouE κωδlκo0g oπωg περlγραφεται στηv εvoτητα 2 τηζ παρo0oαq

,/ Θα εvεργoπolηoεt επi τoπoυ Tη σUσKεUη τoυ καl Θα oΛoκΛηρΦσε1 Tη

<.Δlαδlκαoiα EγγραφΛg,, , oOμφωvα με τηζ oδηγiεq πoυ υπαρXoυv στo

εγxεlρfδlo XρRσηζ. Γlα Tηv εγγραφη, Θα απαlτηΘεΙ η Xρηση τoU
<<KωδlκoΟ εγγραφηζ>> πoυ βρioκεTαt σΤo εlδlκ6 θvτυπo κωδικΦv μθoα
στo πακετo. Γlα oπoloδηπoτε πρoβΛημα η βoηΘεlα, μπoρεi vα

επ|Ko|vωvηoεl με Tηv UπηρεoΙα υπoαrηριξηE (helpdesk) αro τηΛiφωvo
210 626 7777.

'/ Θα φυΛdξε| τη σUσKευη και τo θvτυπo τι,r,lv κωδlκΦv oε αoφαΛ69 μερoζ
γlα xρηoη τηv ημiρα τωv εκΛoγΦv

. fu\ετα τηv oλoκΛηρωoη τηg δlαδικαoiαg καταμiτρησηζ τωV ψηφωv Kαl τηv
ουμπΛηρωση τoυ <<κΛαoolκo0>> τηΛεγραqlηματog με Tα απoτεΛ6oματα:
{ Θα εvεργoπorηoεl εK vioυ τηV oυoκευη Kαl Θα oΛoκΛηρΦoει Tη

..Δlαδlκαoiα Mετdδoσηζ, T{,V απoτεΛεoματωv oOμφωvα με T|ζ oδηγiεζ'
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Για Tηv μεταδoση, Θα απαlτηΘεi η Xρηση ToU μυαrrκoΟ <<Kωδtκof

Mεταδooηζ>> πoU βρ1oκεταl αro ειδικo ivτUπo, o oπoiog Θα πρεπεt vα

θxεl μεivεl αvθπαιpoζ μ.Xρl εκεivη τη σr|γμR. (γ,α βoηΘεlα η

πρoβΛ(ματα, loxΟεt τo τηΛεφωvo 210 626 7777)'

Τoviζoυμε για αΛΛη μrα φoρd 6τl πρoκε|τα| γ|α μrα παραλληΛη δlαδlκαofα απoαroΛη-q

τιυV απoτεΛεoματωv Kαι oυvεπΦg, η γvωαrη δlαδlκααiα αττoστoΛξζ τoυ

τηΛεYραφηματoζ Θα εφαρμoαrεi καvovlκ6, 6πιr,lξ γivεταl π&vτoτε.
. Kατα τηv παραδoση Toυ oακoυ με To εκΛoγικ6 υΛlκo αro Πρωτoδrκεio

/ Θα παραδΦoει τo πακετo με TηV oυoκευη oε εξoυoloδoτημtvo υπαΛΛηΛo

τηζ αvαδoxoυ ετα|ρεiαg, πoυ Θα παραΛαβει τη σUσKεUη γlα Λoγαριαoμo

ToU YτΓoυργεioυ EoωτερικΦv, στα πΛαiαlα εκτεΛεoηg oυμβατικηg

υπoxρεωoηg Tηζ αvαδ6xoυ. Τovlζεται oτl η oυoκευη Kαl τo

εvσωματωμivo Λoγroμlκo απoτελεi περιoυolακo αrolxεio τoυ Yπoυργεio

EoωτερικΦv.

Σ ημαvτl κ i g επl oημαv o ει g / επ εξΠγηoε l ζ πρoζ τo Δl καοrrl κo Αvτlπρooωπo :

. |.l Δlαδlκαoiα Eγγραφηg εivαt rδlαiτερα σημαVτIκη γlα 2 Λ6γoυ9:

o Eπιτρiπεr σrηV Kεvτρrκη Yπηρεoiα τoυ Yπoυργεioυ EoωτερrκΦv vα

παρακoΛoυΘεi τηv oμαΛη εξi,ιrξη τηζ διαδικαoiαg. Συvεπιi.lg η

..Δlαδlκαoiα Eγγραφηζ,, ,.ρ6,.εl vα γivεl &μεαα, με τηv τrαραλαβΛ

τηζ oυακευηξ.
o Eivαl απαραiτητo vα oΛoκληρωΘεΙ γlα vα μπoρioεr Vα γivεl η

^ AVαμεταδoση τωv απoτεΛεbματωv (διαδlκααrlκα & τεxvικα)

καoiα Θα επ tσεπ επαvαΛnπτ|

Kυρlακlι 14 NoεμβρΙoυ 2o1o, καl Θα xρηorμoπorηΘofv ol κωδlκoi

βρiακovταl μεσα αro πακθτo με ivδεrξη ..κωδlκoi 2nζ Kυρrακηg>>

τ

πoU

Σε περiπτu,ση απΦΛεtαt τηζ αuoκευηE fι/και τιΙ,v κι,δtκΦv, Θα πp6π€l vσ

εvημερωΘεΙ &μεαα η Uπrlρεσiα υπoαrr1ρlξηE (21o 626 T7Tη Y|α vα

ακυρωΘεf η δυvατ6τητα xρηoηζ τoU τηΛεφΦvoυ.

l.{ oυoκευη πoυ παρixεταl γlα Tηv αVαμεTαδoση, UπoσΤηρiζεl κΛηoεrg πρoζ

τηV υπηbεoΙα υπoαrηρlξηg (zto 626 7777) Yια τηv καΛΟτερη δυvατη

εξυπηρiτηση τoU Δlκααrικo0 ΑvτlπρooΦπoυ.

ΣημεlΦvεΤαl oτ| rl παρoΟoα oπιυξ καl oΛo τo εvημερωτικ6 υΛtκ6 πoυ σιpopα τηv

διαδικcιαiα βρiακεταl αvηρτημθvo στηv ιι:rroαεΛiδα Τoυ Yπoυpγεioυ EαωτερlκΦv

(ψyνw"ypes,9r) αrηv εv6τητd <.εκΛoγiζ,,.

Σελiδα 4 απ6 5



Οl Νoμαρxrακ69 Αυτoδloικηoειζ πoυ εivαl clπoδiκτεg τηg παρoΟσαζ παραKαΛoΟvται

vrli μ:.ριμvησouv γlα τηv αvαπαραγωγη τηζ σε επαρκη αρlΘμo αvτιγραφωv Φoτε vα

τrεpliΛθεl oτα xiρlα oΛων τωv ΛolπΦv εμπΛεKoμivωv στη διαδικαoiα (Δημιυv,

Δι καo.τι κΦv ΑvτlπρooΦπωv).
ΤtΛo.q ζητoΟμε απo - oΛoυg τoUζ εμπ/ιεKoμεvouζ Kα| rδlαiτερα απo ToUζ

κ.κ.Δlκααrrκo0g ΑvτrπρooΦπouζ vα βoηΘηαoυv, αro μετρo τΠζ εμπΛoκηg ToUζ, Yια

ΤηV επ|Τυxη οΛoκΛriριυση Tηζ καlvoτoμoυ αUτηζ δlαδικαoiαq, απo τηv oπofα τo

Yπουργεio EoωτερlκΦv πρooδo.κα vα εξαγει xρηoιμα oυμπεραoματα γ|α τηV

γεvlκευμivη εφαρμoYΛ τηg oε επ6μεvεE εκΛογrκig αvαμετρηoειζ.

Συvημμ6vα
α) δεiγμα πρωτoκoΛΛoυ παρdδooηq/παραΛαβηq

β) δεiγμα κατααrαoηζ σUσKευΦv πoU δεv παραδoΘηκαv

Koιvoπoiηαη:
1) Πρωτoδlκεiα τηζ XΦραg, iδρεg τoυg

2) ΔlκηγoρlκoΟg ΣυΛΛoγoυq XΦραg, δtα τoυ

Δ.Σ.ΑΘηvΦv με τηv παρακΛηoη vα

εvημερiiooυv τα μiΛη τoυζ
3) Singu|αrLogic AΕ.

ΑΛ. ΠαvαγoΟΛη & ΣrvloooγΛoυ
T.K. t4234, Ν. Ιωνiα

Eoυτερlκη Διαvoμη (με e-moi|):
1) Γραφεio Yπoυργo0
2) Γραφεio κ. YφυπoυργoΟ

3) Γραφεio κ. Γεv. Γραμματfα
4) Γραφεiο κ, Δ/vτη Aναπτ. Πρoγραμμdτωv

5) Δ/νο,η ΕκΛoγΦv

o ΓΕΝΙKoΣ ΓPΑMMΑTΕΑΣ

ΔHMHΤPΙOΣ ΣTEΦΑΝoy

AΚPιEEΣ AijΤiΓΓΑ(:Ο
O ΠΡOτΣΤΑληΕΝΟΣ iiΣ ΓΡlii,i|,]AΤΞ|AΣ

H,ffi#
$ffi#i
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SingυIarLogic"
F.Λ/\i.|Ν|K|.l Δ}lληoκt:AΤ }A

Υ πr: υ pγεiο Εοιυτερι κιbv
Anoκ εvτριοοηζ & l_tλεκτρovl κηq Δlοκυβθρvησηζ

N oMAPXIAKH AYToA|o|KHΣH AΘ H ΝΩN

ΔF|MoΣ AMAPoYΣ|oY

Πριυτoκoλλo Παρdδooηg
Συ ακευ Φv Mεταδoαr1 g Aτroτελεoματιυv

στoU ζ Δl καατl κo0g Avτlτrρooιirτroυ g

Kατα τηv παραδooη Tωv σUσKευιbv απ6 τov Δημoτικo Yπαλληλo, η αυoκευαo[α

αvoiγεταr επi τoπoυ . Στo <.Εvτυπo κωδtκων ηλεκτρovtκηg μεταδoσηζ απoτελεoματωvΣ _ a

πoυ περιεΧεΤαl στη oυoκεTαoiα, υπαρxειπρoβλεψη γ,o iηu ,',oγρα-φη τoυ ΔtκαoτικoO i
Avτlπρooδπou σε εlδlκ6 XΦρo - αυτoκoλ}.ητo (βλ6πε εtκovα) μαζi με τov α/α τoυ
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Yπαλληλog απλα αφαtρεΙ τo
ToU παρovτog φυλλαδioυ,

oλoκληρΦvovταζ τη διαδlκαoiα παραδoσηζ.

Mε τη oυμπληρωση Kα| Tηv UπoYραφη, o Δημoτtκog
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N OMΑPΧΙAΚIΙ AYToΔΙoΙKΙΙΣΗ Α Θ}ΙNΩΙ\

MH ΠAPAΔoΘΕ|ΣEΣ ΣYΣKEYEΣ

ΣυμπληρΦvεταl απo τov υπεOΘυvo πoυ,€xει oρloΘεiγlα καΘε Δημo / Koιvoτητα

μετα τηv oλoκληρωση τωv παραδ6αεωv απ6 τoυ Δημoτlκo0g Yπαλληλoυg

Παρακαλo0με oυμπληρΦoτε τoυg αρlθμo0g τωv oυακευΦv πoυ δεv
παραδoΘηKαv σε Δlκαoτlκo0g Avππρoo.Φπouζ γlα oπoloδηπoτε λoγo

(oυμπληρΦoτε μovo τov αρlΘμ6 ποU εμφαviζεταl εξωτερlκd σΤη σUσKευαoiα):

Σιivoλo αδldΘετιυv αυoκευΦv: ...............

(τo o0voλo πριiπεt vα σUμφωvεiμε τov αρlθμo τωv (αUτoκ6λλητωv> πoυ
λεiπoυν απo τtg πρoηγoυμεvεg αελiδεg) .


