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Αρχική σελίδα

Εικόνα 1 - (Αρχική σελίδα με αποτελέσματα)
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Εισαγωγή

Το εγχειρίδιο αυτό αφορά την διαδικτυακή παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων της

Π.Κ.Μ  σε  κάθε  εκλογική  διαδικασία.  Η  παρουσίαση  των  εκλογικών  αποτελεσμάτων  είναι  ένα

υποσύστημα  ενός  ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  που  εφαρμόζεται.  Έχει  την

δυνατότητα  μεγάλης  παραμετροποίησης,  ώστε  να  καλύψει  όλους  τους  τύπους  εκλογικών

διαδικασιών (εθνικές,  ευρωεκλογές,   δημοτικές,  περιφερειακές,  δημοψηφίσματα).  Εκπονήθηκε με

ίδιους πόρους από στελέχη της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά κύριο

λόγο με εργαλεία ανοιχτού κώδικα.

Επιλέγοντας εκλογική περιφέρεια

Αρχικά, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την εκλογική περιφέρεια που επιθυμεί,

στην συνέχεια τον δήμο, την δημοτική ενότητα, το δημοτικό διαμέρισμα (εάν υπάρχει), το εκλογικό

διαμέρισμα και τέλος το εκλογικό τμήμα το οποίο αναζητά. Σαφώς είναι επιτρεπτή και η επιλογή

μερικών και όχι όλων των επιλογών έτσι ώστε να εμφανιστούν πιο γενικά αποτελέσματα αλλά και η

η  πληροφορία  στο  πιο  ειδικό  επίπεδο,  αυτό  του  εκλογικού  τμήματος.   Πατώντας  το  κουμπί

«Εμφάνιση Αποτελεσμάτων» παραθέτονται τα δεδομένα που επιλέχθηκαν με την προεπιλεγμένη

εμφάνιση που θα αναλυθεί  στην συνέχεια.  

Εικόνα 2 - (Επιλογή εκλογικής περιφέρειας)
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Εικόνα 3 - (Επιλογή Δήμου, Δ.Ε., Δ.Δ., Ε.Δ. Ε.Τ.)

Κύρια Εμφάνιση 

Η εξ ορισμού εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται όπως στο παράδειγμα της εικόνας 4 το

οποίο αντιστοιχεί σε όλα τα εκλογικά διαμερίσματα του δήμου Κασσάνδρας.  Στο αριστερό μέρος

της  ιστοσελίδας  εμφανίζεται  ο  χάρτης(1)  της  περιφέρειας  όπου  επισημαίνεται  ο  δήμος  που

επιλέχθηκε καθώς και η πρόοδος των εκλογικών τμημάτων (2) που έχουν ενσωματωθεί, αλλά και τα

συγκεντρωτικά δεδομένα(3) ως προς την συμμετοχή στις εκλογές (αριθμός εγγεγραμμένων, αριθμός

αυτών που ψήφισαν, έγκυρα, άκυρα κλπ.) . Στο κύριο μέρος της σελίδας σχηματίζονται σε γράφημα

(4) οι  στήλες με τα ποσοστά τα οποία αντιστοιχούν στον κάθε συνδυασμό για το συγκεκριμένο

εκλογικό τμήμα μέχρι την τελευταία ανανέωση των αποτελεσμάτων. Λίγο πιο αριστερά δίνονται και

τα  τελευταία  πέντε  εκλογικά  τμήματα  (5)  που  έχουν  εισαχθεί  στην  βάση.   Στο  γράφημα

απεικονίζονται αναλυτικά οι συνδυασμοί που προηγούνται, ενώ οι υπόλοιποι  συγκαταλέγονται στα

λοιπά. Αναλυτικά αναγράφονται σε λίστα από κάτω όλα τα κόμματα. Τέλος, κάτω από το γράφημα

των στηλών παραθέτονται ταξινομημένα τα ποσοστά και οι ψήφοι του κάθε συνδυασμού (6) και

ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης της λίστας με τα  αποτελέσματα των υποψηφίων

βουλευτών του συνδυασμού πατώντας στο εικονίδιο με τον υπερσύνδεσμο δίπλα από τον αριθμό

των ψήφων. Εάν δεν υπάρχει σταυροδοσία, εμφανίζεται η λίστα των υποψηφίων, ενώ σε εκλογική

διαδικασία  χωρίς  υποψηφίους,  όπως  για  παράδειγμα  ένα  δημοψήφισμα,  δεν  εμφανίζεται

υπερσύνδεσμος.
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Εικόνα 4 - (Παράδειγμα εμφάνισης αποτελεσμάτων Δ.Ε.)
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Εκτός από τις επιλογές που βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας, ο χρήστης πλοηγείται

στον ιστότοπο και  μέσω του χάρτη (εικόνα 5).  Πατώντας  πάνω σε κάποια εκλογική περιφέρεια

αυτόματα  παραθέτονται  τα  αποτελέσματα  που  συλλέχθηκαν  έως  την  δεδομένη  χρονική  στιγμή

όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα για την εκλογική περιφέρεια των Σερρών (εικόνα 6) και

στην συνέχεια για τον δήμο Σιντικής (εικόνα 7).

Εικόνα 5 - (Παράδειγμα εμφάνισης αποτελεσμάτων πάνω στον χάρτη)

Εικόνα 6 - (Παράδειγμα εμφάνισης εκλογικής περιφέρειας)
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Εικόνα 7 - (Παράδειγμα εμφάνισης δήμου)
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Κύριες Λειτουργίες

Επιλογές Εμφάνισης 

Χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  «εμφάνιση»  από  την  γραμμή  λειτουργιών  ,  ο  χρήστης

μεταφέρεται σε μια νέα σελίδα  (εικόνα 8) με επιπλέον επιλογές που αφορούν αποκλειστικά και μόνο

τον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων και των διάφορων εργαλείων στην σελίδα απεικόνισής

τους. 

Εικόνα 8 - (Επιλογή εμφάνισης ιστοσελίδας)
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Διαφοροποιώντας την επιλογή της Όψης, ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα στην εμφάνιση των

αποτελεσμάτων  είτε  με  χάρτη  όπου  η  κάθε  περιοχή  επισημαίνεται  ανάλογα  με  τα  ενδεικτικά

χρώματα του κάθε συνδυασμού που επικρατεί την δεδομένη χρονική στιγμή (εικόνες 9 και 10) είτε

σε γράφημα στηλών  (εικόνα 11) είτε με πίνακα αποτελεσμάτων συνδυασμών (εικόνα 12).

Εικόνα 9 - (Παράδειγμα εμφάνισης μόνο χάρτη μιας περιφερειακής ενότητας)
  

Εικόνα 10 - (Παράδειγμα εμφάνισης μόνο χάρτη Π.Κ.Μ.)
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Εικόνα 11 - (Παράδειγμα εμφάνισης μόνο γραφήματος μιας περιφερειακής ενότητας)

Εικόνα 12 - (Παράδειγμα εμφάνισης μόνο αποτελεσμάτων μιας περιφερειακής ενότητας)
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Εφόσον επιλεχθεί η επιλογή  «εξ ορισμού» στην  όψη και με την επιλογή «εξάλειψη» στον

χάρτη μπορεί ο χρήστης να παραλείψει την εμφάνιση αυτού όπως φαίνεται στην εικόνα 13.

Εικόνα 13 - (Παράδειγμα εμφάνισης χωρίς χάρτη)
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Ομοίως μπορεί να γίνει παράλειψη και του γραφήματος ή των αριθμητικών αποτελεσμάτων.

Ακόμα,   επιλέγοντας  «εξάλειψη»  στις  Επιλογές  δεν  θα  εμφανιστούν  οι  επιλογές  εκλογικής

περιφέρειας που επισημαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 14 - (Μπάρα επιλογών)

Χρήσιμο εργαλείο αποτελεί η μπάρα λειτουργιών (εικόνα 15) η οποία πάλι είναι εύκολο να

παραλειφθεί  εφόσον δεν μας είναι αναγκαία από το μενού της  «Εμφάνισης» . Η γραμμή αυτή μας

επιτρέπει  την   εμφάνιση  της  κατάστασης  των  εκλογικών  τμημάτων,  την  εκτύπωση  και  την

αποθήκευση των εκάστοτε αποτελεσμάτων που θέλουμε να  εξάγουμε, την αλλαγή του γραφήματος

(εφόσον  υπάρχει)  σε  μορφή  «πίτας»,  την  σύγκριση  αποτελεσμάτων  με  τις  προηγούμενες

βουλευτικές  εκλογές  αλλά και  την  αποθήκευση αρχείου  σε  γραμμογράφηση ΜΜΕ τα  οποία  θα

αναλυθούν εκτενέστερα στις επόμενες σελίδες.
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Εικόνα 15 - (Μπάρα λειτουργειών)

Στην  συνέχεια  των  επιλογών  εμφάνισης,  εξαλείφοντας  την  επιλογή   «Marquee»  δεν  θα

εμφανιστεί  η γραμμή εμφάνισης των τριών αποτελεσμάτων που έχουν εισαχθεί τελευταία (εικόνα

16).

Εικόνα 16 - (Marquee 3 τελευταίων αποτελεσμάτων της Π.Κ.Μ.)
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Όσον αφορά το RSS,  αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει τα

τελευταία 50 αποτελέσματα που εισήχθησαν. Στις επιλογές μας, εξαλείφοντας το «RSS» feed, στο

νέο  παράθυρο  που  θα  εμφανιστεί  δεν  θα  υπάρχει  το  κουμπί  με  τον υπερσύνδεσμο  που

επισημαίνεται στις εικόνες 17 και 18.

Εικόνα 17 - (Κουμπί επιλογής RSS)

Εικόνα 18 - (RSS σε φυλλομετρητή)
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Η επιλογή εμφάνισης η  όχι του  Tooltip, καθορίζει  αν θα εμφανίζεται  «υπότιτλος» όταν ο

κέρσορας  του  ποντικιού  βρίσκεται  πάνω  στην  ιστοσελίδα.  Ένα  παράδειγμα  τέτοιου  υπότιτλου

φαίνεται στην εικόνα 19. 

Εικόνα 19 - (Εμφάνιση υπότιτλου (Tooltip))

Ακόμα, είναι αξιοσημείωτο πως ο χρήστης έχει την δυνατότητα  για επιλογή ανανέωσης των

αποτελεσμάτων  αυτόματα  σε  προκαθορισμένο  χρόνο  τον  οποίο  επιλέγει  ο  ίδιος  αλλά  και  την

επιλογή για εμφάνιση του χρόνου αυτού ή όχι στην σελίδα όπως φαίνεται στην εικόνα 20.

Εικόνα 20 - (Ανανέωση αποτελεσμάτων)
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Εκλογικά Τμήματα

Από την γραμμή λειτουργιών πατώντας το κουμπί «Ε.Τ.» εμφανίζονται  οι  αριθμοί από τα

εκλογικά  τμήματα  που  αντιστοιχούν  στην  επιλεγμένη  εκλογική  περιφέρεια.  Η  ιστοσελίδα  που

μεταφέρεται ο χρήστης φαίνεται στην εικόνα 21. Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν επιλογές

που  διαφοροποιούν  τα  τμήματα  τα  οποία  εμφανίζονται.  Για  παράδειγμα,  ο  χρήστης  μπορεί  να

επιλέξει να βλέπει μόνο τα «Μη ενημερωμένα» εκλογικά τμήματα έως εκείνη την χρονική στιγμή,

ώστε να διακρίνει  τα τμήματα σε ενημερωμένα ή μη και να επιλέξει  να δει  τα αποτελέσματα σε

οποιοδήποτε Ε.Τ..

Εικόνα 21 - (Κατάσταση ενημέρωσης Ε.Τ. ανά εκλογική περιφέρεια)
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Εργαλεία και λειτουργίες

Επιπλέον από την γραμμή λειτουργιών υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του γραφήματος

όπως φαίνεται στην εικόνα 22 αλλά και η δυνατότητα αποθήκευσης του ως εικόνα σε μορφή PNG

(εικόνα 23).

Εικόνα 22 - (Εκτύπωση γραφήματος ως εικόνα)

Εικόνα 23 - (Εξαγωγή και αποθήκευση γραφήματος ως εικόνα PNG)
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Στην συνέχεια της ανάλυσης της γραμμής λειτουργιών υπάρχει το κουμπί «πίτα» το οποίο

επιτρέπει στον χρήστη να εμφανίσει τα αποτελέσματα με την μορφή πίτας (εικόνα 24) αλλά και να

παρουσιάσει  αποτελέσματα  συγκριτικά  με  τις  προηγούμενες  εκλογές  ίδιου  τύπου,  για  τους

συνδυασμός που είναι συγκρίσιμοι, χρησιμοποιώντας το κουμπί «συγκριτικά» (εικόνα 25).

Εικόνα 24 - (Εμφάνιση γραφήματος σε πίτα)

Εικόνα 25 - (Συγκριτικά)
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Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Αρχείο ΜΜΕ», ανοίγει ένας συμπιεσμένος φάκελος ο οποίος

περιέχει ειδικά διαμορφωμένα αρχεία (εικόνες 26 και 27) τύπου txt, δεδομένα που διαχωρίζονται με

τον χαρακτήρα «TAB», δίνοντας την δυνατότητα για την εισαγωγή τους σε άλλα πληροφοριακά

συστήματα.

Εικόνα 26 - (Γραμμογράφηση των αρχείων αποτελεσμάτων)

Εικόνα 27 - (Παράδειγμα αρχείου text )
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Εκτύπωση

Τέλος,  ο  χρήστης  μπορεί  να  εκτυπώσει  συγκεντρωτικά  τα  αποτελέσματα  όπως  αυτά

εμφανίζονται  στην οθόνη του με το δεξιότερο κουμπί της γραμμής αυτής (κουμπί «Εκτύπωση»).

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιου είδους εκτύπωσης προβάλλεται παρακάτω.

Εικόνα 28 - (Εκτύπωση σελίδας)



22

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Ανά Συνδυασμό

Πατώντας επάνω σε κάποιον συνδυασμό από την λίστα που εμφανίζεται στο κεντρικό μέρος

της  ιστοσελίδας  εμφανίζονται  τα  εκλογικά  αποτελέσματα  σε  όλη  την  Περιφέρεια  Κεντρικής

Μακεδονίας  για  τον  συγκεκριμένο συνδυασμό (παράδειγμα εκλογών 2015 εικόνα 29).  Στην νέα

σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εκλογική περιφέρεια που τον ενδιαφέρει καθώς και να

εμφανίσει τα αποτελέσματα διαφορετικά. 

Εικόνα 29 - (Αποτελέσματα συνδυασμού σε εκλογική περιφέρεια)
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Με την επιλογή «Χάρτης» εμφανίζονται τα αποτελέσματα μόνο με την μορφή χάρτη όπως

φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 

Εικόνα 30 - (Αποτελέσματα συνδυασμού σε εκλογική περιφέρεια μόνο σε χάρτη)

Αντίστοιχα, η επιλογή «Γράφημα» εμφανίζει τα επιλεγμένα δεδομένα σε γράφημα στηλών και

η επιλογή «Αποτελέσματα» σε λίστα (εικόνα 31). 

Εικόνα 31 - (Αποτελέσματα συνδυασμού σε εκλογική περιφέρεια μόνο σε γράφημα)



24

Σημειώσεις

Σημείωση: Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, υπενθυμίζεται

ότι  είναι  σύμφωνα  με  τα  τηλεγραφήματα  των  Δικαστικών  Αντιπροσώπων.  Τα  επίσημα

αποτελέσματα ανακοινώνονται από τα Πρωτοδικεία.  Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τους

συνδυασμούς είναι ενδεικτικά.

Προτεινόμενοι  φυλλομετρητές  για  την  καλύτερη  εμφάνιση  του  ιστοτόπου:  πρόσφατες

εκδόσεις Mozilla Firefox, Google Chrome και Ιnternet Εxplorer έκδοση 10.0 ή νεότερη.


