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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  
ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
 Όπως και σε προηγούµενες Εκλογικές αναµετρήσεις το Τµήµα  Πληροφορικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, είναι έτοιµο για την καταµέτρηση των 
αποτελεσµάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης  Σεπτεµβρίου. Τα αποτελέσµατα 
των καταχωρήσεων θα µεταδίδονται µέσω web Service αρχικά προς το κεντρικό 
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείο Εσωτερικών & ∆Α και στην συνέχεια θα  
αναρτώνται αυτόµατα στον ιστοχώρο της ΠΕ Καβάλας εντός δεκαλέπτου. Ο κάθε 
χρήστης του διαδικτύου θα µπορεί µε επιλογή του να βλέπει τα µέχρι στιγµής 
αποτελέσµατα του Νοµού µας αλλά και των γειτονικών Νοµών που απαρτίζουν την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Παράλληλα σας ενηµερώνουµε ότι το Τµήµα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας 
παρέλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆Α  και παρέδωσε στους υπευθύνους των 
∆ήµων  68 συσκευές κινητών τηλεφώνων, µε ενσωµατωµένη ειδική εφαρµογή, µέσω των 
οποίων οι ∆ικαστικοί Αντιπρόσωποι θα αναµεταδώσουν τα δεδοµένα του 
τηλεγραφήµατος  των αποτελεσµάτων ψηφοφορίας απευθείας στο Υπουργείο.  
 Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα αποτελέσµατα των προηγούµενων 
Εκλογικών αναµετρήσεων (Βουλευτικές, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωεκλογών) στο 
παρακάτω link  http://www.pekavalas.eu/images/eklo/index.htm .  
Στα αποτελέσµατα εµφανίζονται και συνδυασµοί οι οποίοι δεν συµµετέχουν στον Νοµό 
µας, αλλά επειδή το επίσηµο έντυπο µετάδοσης αποτελεσµάτων τα περιλαµβάνει, γι’ αυτό 
φαίνονται και στην ιστοσελίδα. 
 Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είναι η 
παρακάτω: http://www.pekavalas.eu/ και τo ∆ελτίo Τύπου που σχετίζονται µε την διεξαγωγή 
των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 είναι αναρτηµένα στο παρακάτω 
link  http://www.pekavalas.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:-
20-2015&catid=3:press&Itemid=3 
 
 
 Η ιστοσελίδα για τα αποτελέσµατα στην Περιφερειακής  Ενότητα Καβάλας είναι η 
παρακάτω: http://www.pekavalas.eu/images/eklo/eboul2015b/index_nom.htm  



 
Το Τµήµα Πληροφορικής επιπλέον θα διαθέτει ασύρµατη ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο για όσους παρευρίσκονται στο ∆ιοικητήριο 
 

Να ληφθεί υπ’ όψη ότι τα αποτελέσµατα που καταµετρώνται από την Περιφερειακή 
Ενότητα είναι ενδεικτικά και όχι επίσηµα. Επίσηµα βγάζει µόνο το Πρωτοδικείο. 


