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Προς:  Όλους τους Δήμους της Χώρας – 
Υπηρεσίες Δημοτολογίου–

Υπευθύνους Αναθεώρησης 

Εκλογικών Καταλόγων 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Ε’ Αναθεώρησης 2018 των βασικών 
εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών. 

 
Το αρχείο της Ε’ Αναθεώρησης 2018 που περιέχει το εκλογικό σώμα του Δήμου σας, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της Δ’ Αναθεώρησης του έτους 2018, βρίσκεται στη 
διάθεσή σας μέσω ασφαλούς συνδέσμου (https://aftodioikisi.ypes.gr) στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζουμε ότι θα 

χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς της Α’ Αναθεώρησης 2018 για την αποσυμπίεση/ανάρτηση του 

εκλογικού αρχείου σας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τους έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο 
email: anatheorisi@ypes.gr για να σας τους αποστείλουμε. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι στο αρχείο access έχει διαμορφωθεί η αίτηση εκλογέα πολίτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (κοινοτικού εκλογέα) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. 53838/04.10.2018 έγγραφο της 

Δ/νσης Εκλογών του ΥΠΕΣ.  
 

Για την καταχώρηση των μεταβολών της Ε’ Αναθεώρησης 2018 θα πρέπει να εξάγετε το αρχείο 
μεταβολών (txt) του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου μέσα από το εκλογικό υποσύστημα του ΠΣ Μητρώο 

Πολιτών, ελέγχοντας πρώτα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί το ΠΣ. Το εκλογικό υποσύστημα 

μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από 1 Νοεμβρίου 2018. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορείτε να κάνετε 
αποκλειστικά και μόνο διορθώσεις στο Δημοτολόγιο. Το αρχείο μεταβολών (txt) θα πρέπει στη συνέχεια να το 

εισάγετε στο εκλογικό αρχείο (access) το οποίο και θα μας αναρτήσετε. 
 

Σας εφιστούμε την προσοχή για τα παρακάτω: 

 Στην εισαγωγή εκλογικών στοιχείων access, στους «Εκλογείς μη συνδεδεμένοι με δημότη» και 

στο σφάλμα σύνδεσης εκλογέα «Ο αριθμός δημοτολογίου ταυτοποιήθηκε αλλά τα προσωπικά 

στοιχεία διαφέρουν». Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να συνδέσετε τον εκλογέα με το  δημότη που 
έχει τα ίδια ονοματεπωνυμικά στοιχεία με αυτά του εκλογέα. Δε συνδέουμε τον εκλογέα με τον 

προτεινόμενο δημότη αν το μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης είναι ο αριθμός δημοτολογίου. 
 Στον τελικό έλεγχο «Έγκυροι δημότες που δεν έχουν συνδεθεί με εκλογείς» θα πρέπει να 

ελέγξετε αν οι δημότες πρέπει να υπάρχουν ή όχι στο εκλογικό σώμα και να κάνετε προσθήκη 

εκλογέα εφόσον ο εκλογέας πρέπει να υπάρχει και δεν βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο. Αν ο 

εκλογέας υπάρχει στον εκλογικό κατάλογο αλλά είναι συνδεδεμένος με λάθος δημότη (πχ 
προηγούμενη διαγραμμένη κανονική εγγραφή του) τότε θα πρέπει να αποσυνδέσετε το 

λανθασμένο δημότη και να συνδέσετε το σωστό. 
 Να διαγράψετε τυχόν ενδεικτικές εγγραφές. «Έλεγχος – Εκλογείς που έχουν συνδεθεί με μη 

έγκυρους δημότες». 

 Όμοια με το προηγούμενο, αν στο βήμα «Εισαγωγή Εκλογικών Στοιχείων Access», «Εκλογείς 

μη συνδεδεμένοι με δημότη» με σφάλμα σύνδεσης «Βρέθηκε ενδεικτική εγγραφή 

Έλληνα/αλλοδαπού», έχετε βρει περιπτώσεις εκλογέων που είναι ενδεικτικές εγγραφές στο 
δημοτολόγιο και δεν τους έχετε συνδέσει με δημότη, τότε και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει 

να εκτυπώσετε τη λίστα των ονομάτων αυτών και να τα διαγράψετε χειροκίνητα από τους 
«Εκλογείς» με διαγραφή «λόγω άλλης αιτίας».  

 Εάν έχετε περιπτώσεις εγγραφών όπου πρέπει να διορθωθεί ο αριθμός δημοτολογίου, την 

αλλαγή την κάνετε μόνο στο αρχείο της access. 

https://aftodioikisi.ypes.gr/
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 Δε θα μας αναρτάτε στο internet μόνο το αρχείο txt. Η σωστή διαδικασία είναι να μας 

αποστείλετε σε συμπιεσμένη μορφή το αρχείο access με ενσωματωμένο το αρχείο txt. Επίσης, 

κατά την ενσωμάτωση του αρχείου txt στην access υπάρχει πιθανότητα να σας εμφανίσει 

κάποια λάθη (εγγραφές που δεν ενημερώθηκαν στην access με κόκκινο μήνυμα σφάλματος) τα 
οποία μπορείτε να τα διορθώσετε μέσα από την access. Αν δεν τα διορθώσετε, οι μεταβολές 

αυτές δε θα περαστούν στην εκλογική βάση. 
 Εάν έχετε αιτήσεις ετεροδημοτών, θα πρέπει να μας αναρτάτε και το βοηθητικό αρχείο et_local 

ακόμα κι αν έχετε μόνο μία (1) αίτηση. 

 

 
Αφού ενσωματώσετε όλες τις μεταβολές που συνέβησαν στο εκλογικό σας σώμα στο διάστημα από 

1/9/2018 έως και 31/10/2018 και θα μας το αποσταλείτε το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018. 
 

Σε περίπτωση που έχετε δημότες στο δημοτολόγιό σας με διαγραφή λόγω θανάτου και στο εκλογικό 
αρχείο είναι διαγραμμένοι λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε 

ηλεκτρονικά στο email: te.ekloges@ypes.gr  επισυνάπτοντας μας αποδεικτικό θανάτου (π.χ. αντίγραφο 

ληξιαρχικής πράξης θανάτου, απόφαση διαγραφής από το Δημοτολόγιο). 
 

Εάν τυχόν, δεν έχετε καμία απολύτως μεταβολή στοιχείων να μας το γνωστοποιήσετε μόνο 
ηλεκτρονικά στο email: anatheorisi@ypes.gr και υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία.  

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Εσωτερική Διανομή                                                Ο Διευθυντής 
1. Γρ. κ. Υπουργού                                                                              

2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα     

3. Γρ. κ. Γεν. Δ/ντη Εσωτερικών    Άγγελος Κουλός  
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Δ/νση Εκλογών  
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