
                              

 

  

 

                 

 

 

  

ΒΟΥΛΔΥΤΙΚΔΣ ΔΚΛΟΓΔΣ  

MAΪΟΥ 2012 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΔΤΑΓΟΣΗΣ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΩΝ(S.R.T.) 

 

Σηηο Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ κε ηε βνήζεηά ησλ 

Δηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ζα επαλαιάβεη, όπσο θαη ζε πξνεγνύκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, 

ηε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ, αμηνπνηώληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Ωο ρώξνο εθαξκνγήο ζα επηιεγνύλ ηπραία πεξίπνπ 5.000 εθινγηθά ηκήκαηα ζε όιε ηε ρώξα πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ. 

Απνθιεηζηηθόο ζηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ηαρύηεξε δπλαηή κεηάδνζε ηνπ εθινγηθνύ 

απνηειέζκαηνο θαη επνκέλσο, ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ. 

Η ηαρύηεηα επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ Δηθαζηηθώλ αληηπξνζώπσλ, νη νπνίνη παξάιιεια 

κε ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία, θαινύληαη λα κεηαδώζνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ εθινγηθνύ ηνπο 

ηκήκαηνο (κόλν ησλ ςήθσλ ησλ θνκκάησλ) κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

Σπλνπηηθά, νη αξκνδηόηεηεο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ Δηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ γηα ην λέν ζύζηεκα 

είλαη νη εμήο: 

• Παξαιαβή ηεο Σπζθεπήο Αζθαινύο Μεηάδνζεο (θηλεηό ηειέθσλν κε εηδηθή εθαξκνγή): Η 

παξαιαβή γίλεηαη κε κηα απιή ππνγξαθή, καδί κε ην ππόινηπν εθινγηθό πιηθό ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπο από ην Δήκν (ρξόλνο απαζρόιεζεο: 1 ιεπηό) 



                              

 

  

 

                 

 

 

  

 

• Ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο θαη εγγξαθή ζην ζύζηεκα: Η εγγξαθή γίλεηαη κε 2 απιά 

βήκαηα θαη πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαηά ηελ παξαιαβή. Είλαη απαξαίηεην βήκα 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο (ρξόλνο απαζρόιεζεο: 2-3 

ιεπηά, καδί κε ην δηάβαζκα ησλ νδεγηώλ) 

• Μεηάδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο: Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ ησλ 

ζπλδπαζκώλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ ηειεγξαθήκαηνο, ν Δηθαζηηθόο 

Αληηπξόζσπνο πιεθηξνινγεί ηα ίδηα ζηνηρεία ζηελ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη 

ην απνζηέιιεη ζην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ (ρξόλνο απαζρόιεζεο: 2-4 ιεπηά). 

Σεκεηώλεηαη όηη, ε εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζαλ επαιήζεπζε όζσλ θαηαγξάθεθαλ 

ζην «ηειεγξάθεκα» κέζσ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζε απηήλ ειέγρσλ. 

• Παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο: Η ζπζθεπή παξαδίδεηαη ζην Πξσηνδηθείν (εθηόο εθινγηθνύ 

ζάθνπ) καδί κε ην ππόινηπν πιηθό κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Τηο επόκελεο εκέξεο ζα νινθιεξσζεί από ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο ε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ηεο απόθαζεο γηα ηα εθινγηθά ηκήκαηα θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. Θα αθνινπζήζεη 

ν δηνξηζκόο ησλ Δηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ θαη παξάιιεια ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνύλ ηα 

πεξίπνπ 5.000 ηπραία ηκήκαηα ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα. Η ιίζηα ζα αλαξηεζεί ζην 

site ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνύλ νη Δηθαζηηθνί Αληηπξόζσπνη λα 

ελεκεξσζνύλ πξνθαηαβνιηθά γηα ην αλ ην εθινγηθό ηνπο ηκήκα έρεη επηιεγεί γηα λα ζπκκεηέρεη 

ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο. 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα αλαξηεζνύλ ζηηο δηεπζύλζεηο www.ypes.gr,, www.dsa.gr, 

www.singularlogic.eu. Επίζεο καδί κε ηε ζπζθεπή παξαδίδνληαη πιήξεηο νδεγίεο πνπ είλαη απιέο, 

ζύληνκεο θαη θαηαλνεηέο. Τέινο, από 30 Απξηιίνπ έσο 7 Μαΐνπ, ζα ιεηηνπξγήζεη ππεξεζία 

ππνζηήξημεο, εηδηθά γηα ηνπο Δηθαζηηθνύο Αληηπξνζώπνπο ησλ ηκεκάησλ όπνπ ζα εθαξκνζζεί ε 

ελ ιόγσ δηαδηθαζία, ζην ηειέθσλν 210-626-7777. 

Σελίδα 2 
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 Προσοχή: Η δηαδηθαζία απηή δελ αλαηξεί, ζε θακηά πεξίπησζε, ηελ ππνρξέσζε ησλ Δηθαζηηθώλ 

Αληηπξνζώπσλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηόο ηνπο ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Ελόηεηα, ζηέιλνληαο ην γλσζηό από πξνεγνύκελεο εθινγέο «ηειεγξάθεκα». Η κεηάδνζε κέζσ 

ηνπ Σπζηήκαηνο Αζθαινύο Μεηάδνζεο είλαη παξάιιειε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί 

κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειεγξαθήκαηνο ησλ ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη πξηλ από ηε 

δηαδηθαζία θαηακέηξεζεο ησλ ζηαπξώλ. 
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