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Δικηγορικών Συλλόγων
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Θέμα: Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας φορητών 
συσκευών στις  επικείμενες Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου 2019

Κύριε Πρόεδρε, 

Στις επικείμενες  Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, το 
Υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιήσει και πάλι τη διαδικασία συλλογής των 
αποτελεσμάτων απευθείας στο Υπουργείο μέσω φορητών συσκευών, που έχει ήδη 
εφαρμοσθεί με επιτυχία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, συμβάλλοντας 
έτσι στην έγκαιρη πληροφόρηση των Ελλήνων Πολιτών.

Η ως άνω διαδικασία θα λειτουργήσει παράλληλα με τις υφιστάμενες, οι 
οποίες θα εφαρμοστούν κανονικά όπως τις γνωρίζετε από προηγούμενες εκλογές 
(αποστολή μέσω Δήμων / Περιφερειακών Ενοτήτων, μετάδοση στην Κ.Υ. του 
Υπουργείου κλπ) στις 7 Ιουλίου  2019. Αποκλειστικός στόχος της διαδικασίας είναι 
η ταχύτερη δυνατή συλλογή του αποτελέσματος από περίπου 16.800 τυχαία 
επιλεγμένα εκλογικά τμήματα  σε όλη τη Χώρα και επομένως, η έγκαιρη 
πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών.

Για την πραγμάτωση της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί μία φορητή συσκευή 
με ενσωματωμένη ειδική εφαρμογή, μέσω του οποίου ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος 
θα αναμεταδώσει τα δεδομένα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Ένα ακόμη 
πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι αυτό του άμεσου ελέγχου ορθότητας των 
δεδομένων που καταχωρίζονται στο έντυπο μετάδοσης (αθροιστικοί έλεγχοι κ.α.).  Η 
φορητή συσκευή  θα διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα παραδοθεί σε 
κάθε Δικαστικό Αντιπρόσωπο μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.

Συγκεκριμένα, συμπληρωματικά με το υλικό που παραδίδεται στους 
Δικαστικούς Αντιπροσώπους από τους Δήμους, θα παραδοθεί στους Δικαστικούς 
Αντιπροσώπους των εκλογικών τμημάτων όπου θα εφαρμοσθεί η νέα διαδικασία, 
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ένας επιπλέον φάκελος που θα περιέχει το απαραίτητο υλικό (συσκευή και 
συνοδευτικά έντυπα).  

Η όλη διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις από 
τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.  Η εμπειρία από τις προηγούμενες εκλογές 
δείχνει ότι η εφαρμογή των έντυπων οδηγιών που θα συνοδεύουν τη φορητή συσκευή 
αρκεί για αποστολή της πληροφορίας με τα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά το 
Υπουργείο Εσωτερικών και η ανάδοχος εταιρεία (Singular Logic) θα διαθέσουν 
ενημερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό για όλη την διαδικασία (οδηγίες χρήσης συσκευής, 
video, πίνακα με τα τμήματα που επελέγησαν για την εφαρμογή της διαδικασίας 
κ.λ.π.) μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου (ekloges.ypes.gr) και θα 
ενεργοποιήσουν υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk τηλ. 210 6267777) 
που θα λειτουργήσει μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (νύκτα της 7ης 
Ιουλίου 2019), παρέχοντας οδηγίες σε όσους αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα 
ακόμα και την τελευταία στιγμή.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας, και για την μεγαλύτερη εξασφάλιση της 
επιτυχίας του εγχειρήματος, θεωρούμε απαραίτητο να ενημερωθούν από σας όλοι οι 
Δικηγορικοί Σύλλογοι και δι’ αυτών τα μέλη τους, που θα αποτελέσουν την 
πλειοψηφία των Δικαστικών Αντιπροσώπων και να ζητηθεί η συνδρομή τους. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες και την ενημέρωσή μας, και 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση / συμπληρωματική πληροφορία.  
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