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Εθνικές εκλογές 2019



Σύστημα SRT

Σε αυτές τις εκλογές το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιήσει 

στις εκλογικές περιφέρειες Αττικής, Α’ & Β’ θεσ/νίκης και Αχαΐας 

καθώς και σε επιλεγμένα τμήματα όλης της Επικράτειας την επόμενη 

«γενιά» συσκευών του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης των 

εκλογικών αποτελεσμάτων. Η νέα διαδικασία,  αξιοποιεί ένα σύγχρονο  

tablet, με μια ειδική και εύχρηστη εφαρμογή.  

Επιπρόσθετα σε επιλεγμένα τμήματα όλης της Επικράτειας εκτός των 

περιφερειών Αττικής, Θεσ/κης και Αχαΐας θα χρησιμοποιήσει και 

κινητά τηλέφωνα. 

Στόχος της διαδικασίας είναι η ταχύτερη δυνατή συλλογή του 

αποτελέσματος και επομένως, της πληροφόρησης των πολιτών.



Ροή Εργασιών

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
Όπως γίνεται πάντοτε, οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι

παραλαμβάνουν, αυτοπροσώπως από εσάς, τον εκλογικό 

κατάλογο και τη σφραγίδα του εκλογικού τμήματος που 

εκπροσωπούν.

Σε αυτές τις εκλογές θα παραδώσετε επιπλέον ένα κουτί που o 

ΔΑ θα πaρaλαμβάνει:

 Ένα tablet ή ένα κινητό 

 Ένα έντυπο μυστικών κωδικών &

 Οδηγίες χρήσης 

Οδηγίες SRT

Έντυπο κωδικών ηλεκτρονικής 

μετάδοσης αποτελεσμάτων 

SRT



Ροή Εργασιών

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Σημειώστε ότι μπορείτε να παραδώσετε οποιοδήποτε κουτί 

από αυτά που έχετε αφού δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 

αντιστοίχιση με το εκλογικό τμήμα

Ταινία ασφαλείας

Κατά την παράδοση της συσκευασίας στο Δικαστικό 

Αντιπρόσωπο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να ανοιχθεί επί τόπου 
η συσκευασία αφαιρώντας την ταινία ασφαλείας



Ροή Εργασιών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε το «Έντυπο Κωδικών 

Μετάδοσης» που χρησιμοποιείται παράλληλα και ως 

αποδεικτικό παραλαβής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της πρώτης παραγράφου, ο 

Δικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να συμπληρώσει 

τον α/α του τμήματός του, το κινητό του τηλέφωνο και 

να υπογράψει για την παραλαβή.



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

…στη συνέχεια, αφαιρείτε το αυτοκόλλητο και το 

τοποθετείτε στην αντίστοιχη θέση στο 

«Πρωτόκολλο παραλαβής» που έχετε παραλάβει 

μαζί με το υπόλοιπο υλικό. Με αυτή την ΑΠΛΗ 

ενέργεια η διαδικασία παράδοσης έχει τυπικά

ολοκληρωθεί.

100 Ε.Τ. Δήμου Βερτίσκου

Ε.Δ. ΕΞΑΛΟΦΟΥ

101 Ε.Τ. Δήμου Βερτίσκου

Ε.Δ. ΕΞΑΛΟΦΟΥ

102 Ε.Τ. Δήμου Βερτίσκου

Ε.Δ. ΛΟΦΙΣΚΟΥ

103 Ε.Τ. Δήμου Βερτίσκου

Ε.Δ. ΛΟΦΙΣΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΠO ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ



Ροή Εργασιών

ΑΜΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προτρέψετε το Δικαστικό 

Αντιπρόσωπο να ενεργοποιήσει τη συσκευή (tablet ή 

κινητό) και να ολοκληρώσει τη Διαδικασία Εγγραφής που 

περιγράφεται στο ίδιο έντυπο.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ΑΠΛΗ και περιγράφεται με 

σύντομα βήματα στις οδηγίες που βρίσκονται μέσα στη 

συσκευασία. Η εγγραφή είναι ευθύνη του Δικαστικού 

Αντιπροσώπου, αλλά ζητάμε και τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ 

προκειμένου να τον παροτρύνετε να την ολοκληρώσει. 



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορεί να 

χειριστεί ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή εσείς, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

στο τηλ.: 210 626 7777, 

που επίσης αναφέρεται στο έντυπο οδηγιών καλώντας από 

την ίδια συσκευή.



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραδόσεις στους 

Δικαστικούς Αντιπροσώπους, θα πρέπει

ΕΣΕΙΣ ή ο Υπεύθυνος του Δήμου σας, 

να κοινοποιήσετε το πρωτόκολλο παραλαβής 

στην Περιφερειακή σας ενότητα, το αργότερο την 

Κυριακή το πρωί



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Τέλος, σημειώστε ότι σε περίπτωση που έχει παραμείνει 

στο Δήμο κάποια αδιάθετη συσκευή, θα πρέπει να 

συμπληρώσετε τον αριθμό, που υπάρχει πάνω στη 

συσκευασία, στον πίνακα  ο οποίος βρίσκεται στην 

τελευταία σελίδα του πρωτοκόλλου

Κωδικός 

συσκευής



Σας ευχαριστούμε 

για τη συνεργασία σας 


