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Η PwC θα επιβλέψει τη διαδικασία ψηφοφορίας του διαγωνισμού τραγουδιού της 
Eurovision 

 

 H PwC θα διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ψηφοφορίας του 
Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 

 Έχει αναπτυχθεί ειδικό σύστημα για την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού 
Διαγωνισμού Τραγουδιού 

 Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στη διαδικασία της τηλεψηφοφορίας θα 
μετρήσει μόνο η ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών  

 
Γεια σου Βιέννη! Καλωσήρθες Ευρώπη: Την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου οι λάτρεις της μουσικής σε όλο 
τον κόσμο θα στρέψουν το βλέμμα τους στη Βιέννη με μεγάλο ενθουσιασμό για το ποιος θα είναι ο 
νικητής του 60ου ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού της Εurovision. Θα παρουσιαστούν συνολικά 
τρία σόου, με τον τελικό νικητή να αναδεικνύεται στις 23 Μαΐου. Και για να διασφαλιστεί ότι ο 
διαγωνισμός θα διατηρήσει τη αξιοπιστία του και οι κανόνες θα τηρηθούν μέχρι και τη στιγμή της 
ανάδειξης του νικητή, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) έχει αναθέσει στην PwC τον ρόλο 
του ανεξάρτητου παρατηρητή της διαδικασίας ψηφοφορίας. Η PwC έχει αναλάβει να προασπίσει τη 
φήμη του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision καθώς και τις αξίες που αντιπροσωπεύει διεθνώς, 
εξασφαλίζοντας μια επαγγελματική και αξιόπιστη προσέγγιση όσον αφορά την ψηφοφορία. 
 
«Πιστή στο φετινό μότο του διαγωνισμού, το οποίο είναι "χτίζοντας γέφυρες", η PwC θα στηρίξει την 
EBU στη διαμόρφωση ενός δίκαιου και διαφανούς πεδίου συναγωνισμού μεταξύ των χωρών που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας του διαγωνισμού, θα ελέγξουμε 
ό,τι σχετίζεται με τα συστήματα και τις διαδικασίες ψηφοφορίας του Διαγωνισμού – φυσικά με 
απόλυτη μυστικότητα», δήλωσε ο Stephan Teiwes, Senior Manager της PwC Switzerland που 
ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης τεχνικών κινδύνων στον κλάδο της τηλεόρασης και των ΜΜΕ. 
 
Γνήσιος ενθουσιασμός: 60 χρόνια Eurovision, 40 διαγωνιζόμενοι, 3 σόου  
 
Οι κριτικές επιτροπές θα ψηφίσουν το βράδυ πριν από κάθε σόου κατά τη διάρκεια της πρόβας Dress 
Rehearsal 2. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραμένουν μυστικά. Η τηλεψηφοφορία διεξάγεται 
το βράδυ του κάθε σόου. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την τηλεψηφοφορία και την 
ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών συνδυάζονται με αναλογία  50:50, και οποιαδήποτε αδιέξοδα 
που τυχόν προκύψουν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Όλα αυτά 
συμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά. 
  
Τα συνολικά αποτελέσματα των διαγωνιζόμενων χωρών συγκεντρώνονται στο κέντρο δεδομένων της 
Digame Mobile GmbH, μιας εταιρείας που έχει την έδρα της στην Κολωνία. Η PwC θα είναι παρούσα 
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και σε αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι κανόνες της EBU. Και ενώ όλες αυτές οι 
διαδικασίες είναι σε εξέλιξη, ολόκληρη η ομάδα –η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της EBU, της 
Digame Mobile και της PwC– πρέπει πάνω από όλα να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει 
οποιαδήποτε αδιέξοδα ή τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν.  Σε περίπτωση που σε κάποια 
από τις χώρες παρουσιαστεί πρόβλημα στην επεξεργασία των ψήφων των τηλεθεατών, θα μετρήσει 
μόνο η ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών.   
 
Ο Stephan Teiwes θα παραστεί αυτοπροσώπως στον μεγάλο τελικό από ένα σφραγισμένο δωμάτιο το 
οποίο παρέχεται από την Digame Mobile, που θα φυλάσσεται από προσωπικό ασφαλείας. Θα 
παρακολουθεί τον διαγωνισμό σε οθόνη και θα ελέγχει τα αποτελέσματα καθώς βγαίνουν.  
 
«Η ψηφοφορία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του σόου του διαγωνισμού. Η διαδικασία της 
ψηφοφορίας και τα τεχνικά συστήματα είναι πολύ εξελιγμένα, πολύπλοκα και μοναδικά σε όλο τον 
κόσμο. Η EBU, η Digame Mobile και η PwC θα συνεργαστούν στενά για να προστατεύσουν τα 
αποτελέσματα», επισημαίνει ο Teiwes.  
 
Η PwC, σε συνεργασία με την EBU, έχει αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου για την ψηφοφορία του 
διαγωνισμού το οποίο αναπτύσσεται εκ νέου κάθε χρόνο με βάση τις νέες εξελίξεις και τις συνθήκες 
που επικρατούν. Η PwC ελέγχει το σύστημα ψηφοφορίας ειδικά πριν τα σόου, ώστε να διασφαλίσει 
ότι είναι σωστά διαμορφωμένο για κάθε σόου και ότι τα αποτελέσματα υπολογίζονται σωστά 
σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού. Επίσης, η PwC ελέγχει τις κριτικές επιτροπές για να 
διασφαλίσει ότι ακολουθούν τους κανόνες επιλογής των μελών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κριτές 
που απαρτίζουν τις κριτικές επιτροπές πρέπει να προέρχονται από τη μουσική βιομηχανία, να είναι 
γνωστοί και ανεξάρτητοι, και οι κριτικές επιτροπές πρέπει να χαρακτηρίζονται από την απαραίτητη 
πολυσυλλεκτικότητα.  
 
«Ο διαγωνισμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγωνία που δημιουργεί», σημειώνει ο Teiwes. «Θα 
ήταν σκάνδαλο να διαρρεύσουν τα αποτελέσματα νωρίτερα απ’ ό,τι πρέπει. Τη μεγαλύτερη σημασία 
σε αυτή την περίπτωση έχει η φήμη και η αξία του διαγωνισμού που αφορά τους πάντες, από τον 
κόσμο που παρακολουθεί τον διαγωνισμό έως τους σπόνσορες».   
 
Πέρα από την επίσημη θέση που κατέχει στον διαγωνισμό, ο Teiwes είναι πραγματικός γνώστης της 
μουσικής σκηνής και αναμένει έναν συναρπαστικό και δίκαιο διαγωνισμό: «Φυσικά θα βρίσκομαι εκεί, 
και όπως κάθε χρόνο ανυπομονώ να βρεθώ και πάλι στην καρδιά των γεγονότων. Πάνω από όλα για 
μένα είναι ο κόσμος που παρακολουθεί τον διαγωνισμό. Τους αξίζει να απολαύσουν ένα δίκαιο και 
αξιόπιστο αποτέλεσμα, αφού με τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό τους θα αποφασίσουν ποιος από 
τους διαγωνιζόμενους θα φύγει από τον διαγωνισμό παίρνοντας μαζί του το σημαντικό αυτό βραβείο».  
 
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία ψηφοφορίας και την παρακολούθηση αυτής 
στο: http://www.eurovision.tv/page/vienna-2015/about/voting  
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Σχετικά με την PwC 

 
Οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PwC βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να δημιουργήσουν έργο που έχει την 
αξία που αναζητούν. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 195.000 στελέχη, που 
δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 
 
Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες 
μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 
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