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Βάζεη ηνπ λ.3146/2003 νη εθινγείο πνπ δηακέλνπλ ζε δήκν άιιεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο απφ 

εθείλε ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη, κπνξνχλ λα αζθνχλ ην 
εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα θαηά ηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 

αληηπξνζψπσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα δεκνςεθίζκαηα ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο.  

Πξνυπφζεζε είλαη ε αίηεζε γηα εγγξαθή ηνπο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν εηεξνδεκνηψλ ηνπ 
δήκνπ δηακνλήο ηνπο.  

Οη εηεξνδεκφηεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαγξαθνχλ απφ ηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 
εηεξνδεκνηψλ θαη λα αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζηελ βαζηθή ηνπο εθινγηθή πεξηθέξεηα, 

ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε δηαγξαθήο. 
 

Οη αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη ηε δηαγξαθή ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ 

εηεξνδεκνηψλ ππνβάιινληαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
Οη αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηνλ δήκν δηακνλήο ηνπο ή ζην πιεζηέζηεξν ΚΔΠ. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο απφ νηθείν ππνινγηζηή, ζπκπιεξψλνληαο ηελ 
θφξκα θαηαρψξεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ www.ypes.gr, θαη ππνρξεωηηθά λα ηελ 

θαηαζέζνπλ ζην δήκν δηακνλήο ή ζην πιεζηέζηεξν ΚΔΠ. 

 
ηελ πεξίπηωζε πνπ θαηαηεζεί ε αίηεζε ζην ΚΕΠ, ζα πξέπεη λα δηαβηβαζηεί άκεζα 

ζηνλ αξκόδην Δήκν. 
 

Η νξηζηηθνπνίεζε θαη ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηεξνδεκνηψλ γίλεηαη αλά εκεξνινγηαθφ 
δίκελν, ππνβάιινληαη δε, κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα ζην Τπνπξγείν 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί, κεηά πξνεγνχκελν έιεγρν, ε ηεξνχκελε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο. 
Δθινγείο πνπ ππνβάιινπλ αηηήζεηο εγγξαθήο κεηά ηελ ηειεπηαία, πξηλ απφ ηηο εθινγέο, 

αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, δελ ςεθίδνπλ σο εηεξνδεκφηεο.  

Οη εθινγείο πνπ ππνβάιινπλ ζηνλ νηθείν Γήκαξρν ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο αηηήζεηο δηαγξαθήο 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο εηεξνδεκνηψλ, κεηά ηελ ηειεπηαία, πξηλ απφ ηηο εθινγέο, αλαζεψξεζε ησλ 
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ςεθίδνπλ 

ζηηο εθινγέο απηέο σο εηεξνδεκφηεο. 
 

Οη εθινγείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο εηεξνδεκνηψλ 

απαγνξεχεηαη λα ςεθίδνπλ ζην δήκν ζηνπο βαζηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ νπνίσλ είλαη 
εγγεγξακκέλνη. Οη βαζηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη θέξνπλ, πξν ηνπ νλφκαηνο,  ηελ εηδηθή έλδεημε 

"Ε" γηα φζνπο εθινγείο ςεθίδνπλ κε βάζε εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο εηεξνδεκνηψλ. 
 

Η αλσηέξσ έλδεημε θαηαρσξίδεηαη θαη παξακέλεη έζησ θαη εάλ ν εθινγέαο εγγξαθεί ζε άιιν 
θαηάινγν εηεξνδεκνηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν 

εηεξνδεκφηεο απηφο δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν εηεξνδεκνηψλ. 

Η δηαγξαθή ηεο έλδεημεο «εηεξνδεκφηεο» γίλεηαη, επίζεο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 
ηνπ εηεξνδεκφηε εθινγέα.  

 
ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζψπσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα δεκνςεθίζκαηα, 

όινη εηεξνδεκφηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο, ςεθίδνπλ ζε εθινγηθά 

ηκήκαηα ηνπ δήκνπ δηακνλήο ηνπο.  
ηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο ςεθίδνπλ ζε εηδηθά εθινγηθά ηκήκαηα εηεξνδεκνηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο ζαξάληα ηνπιάρηζηνλ εηεξνδεκφηεο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη  ζηελ ίδηα βαζηθή εθινγηθή πεξηθέξεηα.  

 
Η δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ ησλ εηεξνδεκνηψλ πεξηέρεηαη ζην mde ηνπ Γήκνπ, ζην menu 

επηινγψλ πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

http://www.ypes.gr/
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Menu Επηινγώλ Εηεξνδεκνηώλ 
 

Σν Menu ησλ Δηεξνδεκνηψλ απνηειείηαη απφ 2 επηινγέο: 
 

1. Νέεο Αηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη  

a. Τπνβνιή Αίηεζεο, φπνπ γίλεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ εθινγέα θαη κεηά ε ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο (Καηάζηαζε Τ – Τπνβνιή Αίηεζεο),  

b. Αλαδήηεζε Αίηεζεο, γηα λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο θαη ε εκ/λία πξσηνθφιιεζεο 
(Καηάζηαζε Δ – Έγθξηζε Αίηεζεο από Δήκν),  

c. Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ, γηα δηφξζσζε, ζπκπιήξσζε θαη γεληθά έιεγρν φισλ ησλ 
αηηήζεσλ πνπ είλαη ζε Καηάζηαζε Δ ή είλαη πξνβιεκαηηθέο θαη  

d. Δθηππψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Δθηχπσζε θαηαιφγνπ εηεξνδεκνηψλ (όιωλ ηωλ αηηήζεωλ Δ), γηα λα 

απνζηαιεί ζην ΤΠΔΓΑ.  
 Δθηχπσζε θελήο αίηεζεο, γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα έρνπλ πξφβιεκα ζχλδεζεο κε ην Internet θαη ζπκπιεξψλνπλ νη 

πνιίηεο ρεηξφγξαθα. Απηέο νη αηηήζεηο βέβαηα ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ 
θάπνηα ζηηγκή (κέζα ζην δίκελν). 

2. Οξηζηηθνί Δηεξνδεκφηεο, φπνπ πεξηιακβάλεη 

a. Αλαδήηεζε Δηεξνδεκφηε θαη  
b. Δθηππψζεηο (εθηχπσζε εηδηθψλ θαηαιφγσλ εηεξνδεκνηψλ, δει. ησλ θαηαιφγσλ, 

πνπ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί απφ ην ΤΠΔΓΑ). 
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1.Τπνβνιή Αίηεζεο 
α) Αλαδήηεζε ηνπ Εηεξνδεκόηε από ην Internet  

Η αλαδήηεζε γίλεηαη: 
 είηε κε ΔΔΑ  

 είηε κε επψλπκν (νιφθιεξν), φλνκα (ηνπιάρηζηνλ 2 ραξαθηήξεο), φλνκα παηέξα 

(ηνπιάρηζηνλ 2 ραξαθηήξεο), Έηνο γέλλεζεο 

«θιηθ» ζην πιήθηξν «Αλαδήηεζε»  
 

 
 

θαη εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα. Σν πεδίν «Καηάζηαζε» κπνξεί λα είλαη θελφ ή εθφζνλ 

ππάξρεη εγθεθξηκέλε αίηεζε εκθαλίδεηαη ζπκπιεξσκέλν κε ηνλ θσδηθφ ηνπ δήκνπ πνπ ελέθξηλε 
ηελ αίηεζε, ηνλ θσδηθφ αλαζεψξεζεο πνπ έγηλε ε έγθξηζε, θαη ν ηχπνο ηεο αίηεζεο. 

 
Με «θιηθ» ζην πιήθηξν «Αίηεζε» θαη εκθαλίδεηαη ε νζφλε πκπιήξσζε Αίηεζεο Δηεξνδεκφηε 
(βι.ζει.5) 
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Δάλ ν εθινγέαο, πνπ ζα αλαδεηεζεί είλαη δηπινεγγεγξακκέλνο εκθαλίδνληαη θαη νη δχν εγγξαθέο 
θαη ζα πξέπεη λα επηιεγεί ν ελδηαθεξφκελνο, αλάινγα κε ηνλ δήκν, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 
 

Δάλ ν εθινγέαο είρε αίηεζε ζε θαηάζηαζε Γ ζε άιιν δίκελν, ηφηε εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 
αίηεζεο ζην πεδίν «Καηάζηαζε». 

 
 

Δάλ ν εθινγέαο έρεη αίηεζε ζε θαηάζηαζε Γ ζην ίδην δίκελν ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ΔΗΜΟ, ηφηε 
απαγνξεχεηαη ε λέα αίηεζε, φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα. 
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Επίζεο απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή  αίηεζεο ζηελ ίδηα Εθινγηθή Πεξηθέξεηα, φπσο θαίλεηαη 
παξαθάησ. 
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β) πκπιήξωζε Αίηεζεο Εηεξνδεκόηε 
ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ θαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηα ζηνηρεία δηακνλήο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ. 
Οη ηύπνη ηεο αίηεζεο είλαη: 

 Νέα Αίηεζε 

 Γηφξζσζε 

 Γηαγξαθή 

Η λέα αίηεζε θαη ε αίηεζε δηφξζσζεο γίλνληαη ζην ΓΗΜΟ δηακνλήο, ελψ ε αίηεζε δηαγξαθήο 
κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε ΔΗΜΟ. 

Δπίζεο γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ αηηήζεηο δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία 

αίηεζε Γ από πξνεγνύκελν δίκελν. 
 

Νέα Αίηεζε 

 
 

Τπνρξεσηηθά πεδία: ΚΔΓ, Πφιε-Πεξηνρή, Οδφο, Αξηζκφο, Σ.Κ. 
 

Δάλ ε εκ/λία πξσηνθφιινπ («Ηκ. ππ. αίηεζεο») είλαη εθηφο νξίσλ ηνπ ηξέρνληνο δίκελνπ 
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ΔΛΔΓΞΣΔ  ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΗ ΑΙΣΗΗ» 

 

Οη αηηήζεηο εηεξνδεκνηψλ πξέπεη λα νξηζηηθνπνηνχληαη ακέζωο φηαλ παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ 
πνιίηε ή ηα ΚΔΠ. Γηα ηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαιακβάλεηε αηηήζεηο απφ ηα ΚΔΠ ζηηο 

αξρέο ηνπ επφκελνπ δηκήλνπ ζε ζρέζε κε ην δίκελν θαηά ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηα ΚΔΠ ε 
αίηεζε, γηα δηάζηεκα ιίγσλ εκεξψλ κπνξείηε λα νξηζηηθνπνηήζεηε ηελ αίηεζε θαηαρσξψληαο ζην 

πεδίν «εκ. ππ. αίηεζεο» ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ δηκήλνπ. ην πεδίν Αξ. 
Πξσηνθφιινπ θαηαρσξείηε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ ζαο, θάζεην (/) θαη ηελ 

εκεξνκελία θηήζεο ηνπ αξ. πξσηνθφιινπ, π.ρ.1015/26-08-2015. Δάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ 

ιήμεη ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε λέα αίηεζε εθ λένπ θαη λα ηελ νξηζηηθνπνηήζεηε επηζπλάπηνληαο 
ηελ κε ηελ παιηά αίηεζε. Η λέα απηή αίηεζε ζα δηεθπεξαησζεί ζην επφκελν δίκελν.  
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Γηα θαηαρψξεζε «θιηθ» ζην πιήθηξν «Δλεκέξσζε» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Η δηαδηθαζία 
νινθιεξψζεθε επηηπρψο» θαη ην πεδίν «Κσδηθφο» ελεκεξψλεηαη κε ηνλ θσδηθφ ηεο αίηεζεο. Ο 

θσδηθφο απηφο δίλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Βάζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη  απαξηίδεηαη απφ έλα κνλαδηθφ 
αχμνληα αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο. 
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Αίηεζε Γηφξζσζεο ή Γηαγξαθήο 
 

 
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δεισζεί ν ηχπνο ηεο αίηεζεο. 

 

Γηα ηελ αίηεζε δηφξζσζεο ππνρξεσηηθά πεδία είλαη ηα ίδηα κε ηελ Νέα Αίηεζε. 
 

Γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο δελ ππάξρεη θαλέλα ππνρξεσηηθφ πεδίν. 
 

Η Δλεκέξσζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο παξαπάλσ. 
 

Μεηά «θιηθ» ζην πιήθηξν «Δθηχπσζε» (2 αληίγξαθα) γηα λα δνζνχλ γηα ππνγξαθή θαη νη 2 

αηηήζεηο ζηνλ πνιίηε. Σν έλα αληίγξαθν ζα δνζεί ζηνλ πνιίηε θαη ην δεχηεξν παξακέλεη ζην Γήκν 
γηα λα κπεη ΑΡΥΕΙΟ. 
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2. Αλαδήηεζε Αίηεζεο 
 

 
 

ε απηήλ ηελ νζφλε δίλεηαη ν αξηζκφο ηεο Αίηεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο 

αίηεζεο θαη εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα. 
Με «θιηθ» ζην πιήθηξν «Αίηεζε» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 
ε απηήλ ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά ηα πεδία αξ. πξσηνθφιινπ θαη εκ/λία πξσηνθφιιεζεο.  

Δάλ ε εκ/λία είλαη εθηφο δηκήλνπ εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο. 
 

Γηα θαηαρψξεζε «θιηθ» ζην πιήθηξν «Δλεκέξσζε» θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Η δηαδηθαζία 

νινθιεξψζεθε επηηπρψο». 
 

Η αίηεζε έγηλε Δ θαη θαηαρσξήζεθε ζην αξρείν ηνπ ΓΗΜΟΤ, αιιά θαη ζηελ Βάζε ηνπ Internet.  
 

Δάλ έρνπλ ππνβιεζεί παξαπάλσ απφ κία αίηεζε γηα ηνλ ίδην εθινγέα, ηφηε νη ππφινηπεο αηηήζεηο 

δηαγξάθνληαη θαη παξακέλεη ελεξγή απηή πνπ έγηλε Γ. 
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Δάλ ε αίηεζε πνπ αλαδεηήζεθε είλαη Γ ηξέρνληνο δηκήλνπ, αληί γηα ηελ παξαπάλσ νζφλε,  
εκθαλίδεηαη ε νζφλε Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ.   

 
 

 

3. Δηαρείξηζε Αηηήζεωλ 
 

α) Αλαδήηεζε Αίηεζεο 

 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη δηαρείξηζεο αηηήζεσλ ζε Καηάζηαζε Δ είηε κε ζηνηρεία 
ηνπ εθινγέα (δίλνληαο θάπνηα ζηνηρεία ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο), είηε κε ζηνηρεία ηεο 

αίηεζεο. 

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο φισλ ησλ αηηήζεσλ ή κφλν ησλ πξνβιεκαηηθψλ.  
Πξνβιεκαηηθέο αηηήζεηο ζεσξνχληαη νη αηηήζεηο πνπ είλαη Δ  θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Δλεκέξσζεο θάπνηαο δηφξζσζεο, δελ ππήξρε ζχλδεζε κε ην Internet. 
Με «θιηθ» ζην πιήθηξν «πλέρεηα» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 
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Απφ απηήλ ηελ νζφλε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθύξωζεο ηεο αίηεζεο ή δηόξζωζεο ζηνηρείσλ θαη 
ελεκέξσζεο ηνπ αξρείνπ ησλ εηεξνδεκνηψλ (ηνπηθά θαη ζην Internet- Κεληξηθή Βάζε) κε ην 

πιήθηξν «Δλεκέξσζε Κεληξηθήο Βάζεο». 

 
 

Μεηά απφ απηφ εκθαλίδνληαη νη ελέξγεηεο, πνπ έγηλαλ γηα λα ελεκεξσζνχλ απηά ηα αξρεία. Δάλ ε 
ελεκέξσζε έγηλε κε επηηπρία ηφηε νη ραξαθηήξεο είλαη κε πξάζηλν ρξψκα , ελψ εάλ ππάξρεη θάπνην 

πξφβιεκα είλαη κε θφθθηλν θαη ε εγγξαθή παξακέλεη πξνβιεκαηηθή. 
 

 
 

Με ηελ ελέξγεηα «Αθύξωζε Αίηεζεο», ε αίηεζε δηαγξάθεηαη ηνπηθά θαη αιιάδεη θαηάζηαζε ζην 

Internet θαη επαλέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ππνβνιήο (Τ) αθπξψλνληαο ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. 


