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ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ 

 
Αθήνα,  12/12/2017 
Αρ. Πρωτ: <OIK> 42600 

Ταχ. ∆/νση :  Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κωδ.   :  10183 
Πληροφορίες:Μαρία Πυλαρινού 
Τηλέφωνα :   213-1361153 
Email:            mpylarinou@ypes.gr 
FAX :             213-1361167 

Προς: Όλους τους ∆ήµους της Χώρας – 
Υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου 

 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των µεταβολών της ΣΤ’ Αναθεώρησης 2017 των βασικών 

εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδηµοτών. 
 

Το αρχείο της ΣΤ’ Αναθεώρησης 2017 που περιέχει το εκλογικό σώµα του ∆ήµου σας, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µετά την ενσωµάτωση των µεταβολών της Ε’ Αναθεώρησης του έτους 2017, βρίσκεται στη 
διάθεσή σας µέσω ασφαλούς συνδέσµου (https://aftodioikisi.ypes.gr) στο διαδίκτυο. Οδηγίες για την παραλαβή 
του εκλογικού αρχείου υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας στην θέση:  Εκλογές ���� 
Ανακοινώσεις. (http://www.ypes.gr/el/Elections/anakoinoseis/). 

 
 
 

 
Παραπλεύρως ακολουθούν  
οι κωδικοί που θα χρειαστείτε: 
 
 
 

 
 
 

Ενόψει της επικείµενης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών και για δική σας 
διευκόλυνση, καλό θα ήταν να ενηµερώσετε από τώρα τα εκλογικά διαµερίσµατα των νέων εκλογέων 17 ετών 
(γεννηθέντων το 2001) στο σύστηµα του Εθνικού ∆ηµοτολογίου. Επιπροσθέτως, να ελέγξετε στην εφαρµογή 
των εκλογικών σας αρχείων αν έχετε αριθµούς δηµοτολογίου µε παύλα (-) ή µε παλαιά αρίθµηση προ 
Καλλικράτη (1/Α/1000) και να τις διορθώσετε επιλέγοντας «αλλαγή γενικών στοιχείων».  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι νέοι εκλογείς γεννηθέντες το 2001 θα αποσταλούν στην Α’ Αναθεώρηση 2017. 
Αφού εγκαταστήσετε την εφαρµογή της ΣΤ’ Αναθεώρησης 2017, θα ενσωµατώσετε όλες τις µεταβολές 

που συνέβησαν στο εκλογικό σας σώµα στο διάστηµα από 1/11/2017 έως και 31/12/2017 και θα µας το 
αποσταλείτε  το αργότερο µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017. 

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 ∆ηµοτολόγιο). 

Εάν τυχόν, δεν έχετε καµία απολύτως µεταβολή στοιχείων ή για οποιοδήποτε ιδιαίτερο λόγο δεν θα 
συµµετέχετε στην εκλογική αυτή αναθεώρηση, 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 ∆ιανοµή (µε email):                                                                    Ο ∆ιευθυντής 

1. Γρ. κ. Υπουργού                                                                              

2. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα                                          

3. Γρ. κ. Γεν. ∆/ντη Εσωτερικών                                                                      Άγγελος Κουλός  
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

4. ∆/νση Εκλογών                      
 

                     
                  
 


