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ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Γ’ Αναθεώρησης 2018 των βασικών 

εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών. 
 

Το αρχείο της Γ’ Αναθεώρησης 2018 που περιέχει το εκλογικό σώμα του Δήμου σας, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της Β’ Αναθεώρησης του έτους 2018, βρίσκεται στη 
διάθεσή σας μέσω ασφαλούς συνδέσμου (https://aftodioikisi.ypes.gr) στο διαδίκτυο. Από εδώ και πέρα θα 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά 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. 

 
Για την καταχώρηση των μεταβολών της Γ’ Αναθεώρησης 2018 θα πρέπει να εξάγετε το αρχείο 

μεταβολών (txt) του διμήνου Μαϊου – Ιουνίου 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 Ιουλίου 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 παρακάτω: 

 Θα πρέπει να εκτυπώνετε μέσα από την εφαρμογή της access τις λίστες που αφορούν: 
o τους εκλογείς που έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για να ενημερώσετε το 

δημοτολόγιό σας (Εκλογικά Δικαιώματα = ΟΧΙ) 
o τις διπλοεγγραφές των εκλογέων σας, ώστε να διαγράψετε μια εκ των δύο εκλογικών 

εγγραφών 
 Στον τελικό έλεγχο «Έγκυροι δημότες που δεν έχουν συνδεθεί με εκλογείς» θα πρέπει να 

ελέγξετε αν οι δημότες ανήκουν ή όχι στο εκλογικό σώμα και να πράξετε ανάλογα 
 Αποκατάσταση της σύνδεσης για τους δημότες σας που συνδέθηκαν με παλιά διαγραμμένη 

εγγραφή, ενώ υφίσταται άλλη κανονική ενεργή εγγραφή στο Δήμο σας «Έλεγχος – Εκλογείς 
διαγραμμένοι λόγω άλλης αιτίας εκτός παλαιών μεταδημοτεύσεων».  

 Να διαγράψετε τυχόν ενδεικτικές εγγραφές. «Έλεγχος – Εκλογείς που έχουν συνδεθεί με μη 
έγκυρους δημότες». Στη Β’ Αναθεώρηση 2018 παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ακόμα ενδεικτικές 
εγγραφές, ενδεικτικές αλλοδαπού και απώλειες ελληνικής ιθαγένειας στους εκλογικούς 
καταλόγους. 

 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».  

 Πριν την εξαγωγή του txt, να κάνετε έλεγχο από το menu «Εκλογείς» για τα είδη των 
μεταβολών που έχουν δημιουργηθεί στην αναθεώρηση, πχ Μεταδημότευση. Θα πρέπει το 
πλήθος των εγγραφών που σας εμφανίζει στους εκλογείς να σας το εμφανίζει και στο αρχείο 
της access μετά την ενσωμάτωση του txt αρχείου. 

 Δε θα μας αναρτάτε στο internet μόνο το αρχείο txt. Η σωστή διαδικασία είναι να μας 
αποστείλετε το αρχείο access με ενσωματωμένο το αρχείο txt σε συμπιεσμένη μορφή. 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. 

 
  

Αφού ενσωματώσετε όλες τις μεταβολές που συνέβησαν στο εκλογικό σας σώμα στο διάστημα από 
1/5/2018 έως και 30/6/2018 και θα μας το αποσταλείτε  το αργότερο μέχρι τις 13 Ιουλίου 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: 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. 
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