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ΘΔΜΑ: Απνζηνιή αξρείσλ γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο Γ’ Αλαζεώξεζεο 2018 ησλ βαζηθώλ 
εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, ησλ θνηλνηηθώλ εθινγέσλ θαη ησλ αηηήζεσλ εηεξνδεκνηώλ. 

 
Τν αξρείν ηεο Γ’ Αλαζεώξεζεο 2018 πνπ πεξηέρεη ην εθινγηθό ζώκα ηνπ Γήκνπ ζαο, όπσο απηό 

δηακνξθώζεθε κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο Γ’ Αλαζεώξεζεο ηνπ έηνπο 2018, βξίζθεηαη ζηε 
δηάζεζή ζαο κέζσ αζθαινύο ζπλδέζκνπ (https://aftodioikisi.ypes.gr) ζην δηαδίθηπν. Υπελζπκίδνπκε όηη ζα 

τρηζιμοποιήζεηε ηοσς κωδικούς ηης Α’ Αναθεώρηζης 2018 για ηην αποζσμπίεζη/ανάρηηζη ηοσ 

εκλογικού αρτείοσ ζας. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ ηνπο έρεηε, επηθνηλσλήζηε καδί καο ειεθηξνληθά ζην 
email: anatheorisi@ypes.gr γηα λα ζαο ηνπο απνζηείινπκε. 

 
 

Γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο Γ’ Αλαζεώξεζεο 2018 ζα πξέπεη λα εμάγεηε ην αξρείν 

κεηαβνιώλ(txt)ηνπ δηκήλνπ Ινπιίνπ – Απγνύζηνπκέζα από ην εκλογικό σποζύζηημα ηνπ ΠΣ Μεηξών 
Πνιηηώλ, ειέγρνληαο πξώηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ην ΠΣ. Τν εθινγηθό ππνζύζηεκα 

κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε από 1επηεμβρίοσ 2018. Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή κπνξείηε λα θάλεηε 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν δηνξζώζεηο ζην Γεκνηνιόγην. Τν αξρείν κεηαβνιώλ(txt) ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ην 

εηζάγεηε ζην εθινγηθό αξρείν (access) ην νπνίν θαη ζα καο αλαξηήζεηε. 

 
Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή γηα ηα παξαθάησ: 

 Θα πξέπεη λα εθηππώλεηε κέζα από ηελ εθαξκνγή ηεο accessηηο ιίζηεο πνπ αθνξνύλ: 
o ηνπο εθινγείο πνπ έρνπλ ζηέξεζε πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ γηα λα ελεκεξώζεηε ην 

δεκνηνιόγηό ζαο (Δθινγηθά Γηθαηώκαηα = ΟΦΙ) 

o ηηο δηπινεγγξαθέο ησλ εθινγέσλ ζαο,ώζηε λα δηαγξάςεηε κηα εθ ησλ δύν εθινγηθώλ 
εγγξαθώλ 

 Σηνλ ηειηθό έιεγρν «Έγθπξνη δεκόηεο πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε εθινγείο» ζα πξέπεη λα 

ειέγμεηε αλ νη δεκόηεο αλήθνπλ ή όρη ζην εθινγηθό ζώκα θαη λα πξάμεηε αλάινγα. 
 Απνθαηάζηαζε ηεο ζύλδεζεο γηα ηνπο δεκόηεο ζαο πνπ ζπλδέζεθαλ κε παιηά δηαγξακκέλε 

εγγξαθή, ελώ πθίζηαηαη άιιε θαλνληθή ελεξγή εγγξαθή ζην Γήκν ζαο «Έιεγρνο – Δθινγείο 
δηαγξακκέλνη ιόγσ άιιεο αηηίαο εθηόο παιαηώλ κεηαδεκνηεύζεσλ».  

 Να δηαγξάςεηε ηπρόλ ελδεηθηηθέο εγγξαθέο. «Έιεγρνο – Δθινγείο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε κε 
έγθπξνπο δεκόηεο». Σηε Γ’ Αλαζεώξεζε 2018 παξαηεξήζεθε όηη ππάξρνπλ αθόκα ελδεηθηηθέο 

εγγξαθέο, ελδεηθηηθέο αιινδαπνύ θαη απώιεηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηνπο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο. 
 Όκνηα κε ην πξνεγνύκελν, αλ ζην βήκα «Δηζαγσγή Δθινγηθώλ Σηνηρείσλ Access», «Δθινγείο 

κε ζπλδεδεκέλνη κε δεκόηε» κε ζθάικα ζύλδεζεο «Βξέζεθε ελδεηθηηθή εγγξαθή 

Έιιελα/αιινδαπνύ», έρεηε βξεη πεξηπηώζεηο εθινγέσλ πνπ είλαη ελδεηθηηθέο εγγξαθέο ζην 
δεκνηνιόγην θαη δελ ηνπο έρεηε ζπλδέζεη κε δεκόηε, ηόηε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη 

λα εθηππώζεηε ηε ιίζηα ησλ νλνκάησλ απηώλ θαη λα ηα δηαγξάςεηε ρεηξνθίλεηα από ηνπο 

«Δθινγείο».  
 Πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπ txt, λα θάλεηε έιεγρν από ην menu«Δθινγείο» γηα ηα είδε ησλ 

κεηαβνιώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ αλαζεώξεζε, πρ Μεηαδεκόηεπζε. Θα πξέπεη ην 

πιήζνο ησλ εγγξαθώλ πνπ ζαο εκθαλίδεη ζηνπο εθινγείο λα ζαο ην εκθαλίδεη θαη ζην αξρείν 
ηεο accessκεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ txtαξρείνπ. 
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 Γε ζα καο αλαξηάηε ζην internetκόλν ην αξρείν txt. Η ζσζηή δηαδηθαζία είλαη λα καο 

απνζηείιεηε ην αξρείν accessκε ελζσκαησκέλν ην αξρείν txtζε ζπκπηεζκέλε κνξθή. Δπίζεο, 

θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ αξρείνπ txtζηελ accessππάξρεη πηζαλόηεηα λα ζαο εκθαλίζεη θάπνηα 

ιάζε (εγγξαθέο πνπ δελ ελεκεξώζεθαλ ζηελ access κε θόθθηλν κήλπκα ζθάικαηνο) ηα νπνία 
κπνξείηε λα ηα δηνξζώζεηε κέζα από ηελ access. Αλ δελ ηα δηνξζώζεηε, νη κεηαβνιέο απηέο δε 

ζα πεξαζηνύλ ζηελ εθινγηθή βάζε. 
 Δάλ έρεηε αηηήζεηο εηεξνδεκνηώλ, ζα πξέπεη λα καο αλαξηάηε θαη ην βνεζεηηθό αξρείν 

et_local. 

 

 
Αθνύ ελζσκαηώζεηε όιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην εθινγηθό ζαο ζώκα ζην δηάζηεκα από 

1/7/2018 έσο θαη 31/8/2018θαη ζα καο ην απνζηαιείηε ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 14επηεμβρίοσ 2018. 
 

Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε δεκόηεο ζην δεκνηνιόγηό ζαο κε δηαγξαθή ιόγσ ζαλάηνπ θαη ζην εθινγηθό 
αξρείν είλαη δηαγξακκέλνη ιόγσ ζηέξεζεο πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ, ηόηε πξέπεη λα καο ην γλσζηνπνηήζεηε 

ειεθηξνληθά ζην email: ekloges@ypes.gr  επηζπλάπηνληαο καο απνδεηθηηθό ζαλάηνπ (π.ρ. αληίγξαθν 

ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ, απόθαζε δηαγξαθήο από ην Γεκνηνιόγην). 
 

Δάλ ηπρόλ, δελ έρεηε θακία απνιύησο κεηαβνιή ζηνηρείσλ λα καο ην γλσζηνπνηήζεηε μόνο 
ειεθηξνληθά ζην email: anatheorisi@ypes.gr θαη σποτρεωηικά κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία.  

 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 
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