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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 Α’ Αναθεώρησης 2019 των
βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων
ετεροδημοτών.
Το αρχείο της Α’ Αναθεώρησης 2019 που περιέχει το εκλογικό σώμα του Δήμου σας, όπως αυτό
διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της ΣΤ’ 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 εφιστούμε την προσοχή ότι όπως προβλέπεται από τον Νόμο στην Α’ Αναθεώρηση
2019, θα πρέπει να συμπεριλάβετε υποχρεωτικά και τους δημότες που συμπληρώνουν το δέκατο
έβδομο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2019 (17 ετών – οι γεννηθέντες το 2002).
Ενόψει των επικείμενων Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών, τον Μάιο του 2019,
σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
1. Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές και οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 θα διενεργηθούν με την οριστικοποίηση
της Α’ εκλογικής αναθεώρησης 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για μεταβολές στα
δημοτολόγια, αιτήσεων ετεροδημοτών και αιτήσεων κοινοτικών εκλογέων είναι η 28η Φεβρουαρίου
2019.
2. Θα πρέπει να ελέγξετε όλους τους εκλογείς σας και κυρίως αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι αιτήσεις
ετεροδημοτών και κοινοτικών εκλογέων. Ειδικά για τους κοινοτικούς εκλογείς, ελέγξτε την ορθότητα
της ένδειξης συμμετοχής στις Ευρωεκλογές ή/και Αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε περίπτωση μη ορθότητας
πρέπει να αποσταλεί νέα αίτηση με τις σωστές ενδείξεις.
3. Όσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης αιτήσεων κοινοτικών εκλογέων, σας επισημαίνουμε ότι οι
χειρόγραφες αιτήσεις πρέπει να καταχωρηθούν στο εκλογικό αρχείο της Α’ αναθεώρησης που θα μας
αποστείλετε και όχι κάποιας προηγούμενης. Αν συμβεί αυτό, οι κοινοτικοί εκλογείς δε θα εισαχθούν στο
σύστημα. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να συγκεντρώσετε όλες τις νέες χειρόγραφες αιτήσεις
κοινοτικών εκλογέων και να τις καταχωρίσετε στο εκλογικό αρχείο όταν ολοκληρώσετε την Α’
αναθεώρηση (ΠΣΜΗΠΟΛ).
4. Ελέγξτε πολύ προσεκτικά τις μεταβολές που θα μας αποστείλετε ειδικά τις μεταδημοτεύσεις και τις
διαγραφές.
5. Να ελέγξετε όλους τους εκλογείς σας και ειδικά τους νέους εκλογείς αν είναι ενταγμένοι στα σωστά
εκλογικά διαμερίσματα – συνοικισμούς.
6. Σύμφωνα με το πδ 26/2012 άρθρο 12, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν οι ταχυδρομικές
διευθύνσεις αναλυτικά (οδός, αριθμός, ΤΚ, περιοχή) των δημοτών σας και για όλα τα μέλη των
μερίδων (εκεί που υπάρχουν, δηλ. στις πόλεις). Η έλλειψη διευθύνσεων δημιουργεί οξύ πρόβλημα με
την εκλογή εφορευτικών επιτροπών από τα Πρωτοδικεία.

7. Σύμφωνα με το πδ 26/2012 άρ. 23 παρ. 2 «Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται με

την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, σε βουλευτές,
ευρωβουλευτές, υποψηφίους βουλευτές ή υποψήφιους στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και
μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις Περιφέρειες ή τους Δήμους όπου έχουν εκλεγεί ή είναι
υποψήφιοι». Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να απευθύνονται

στη Δ/νση Εκλογών του ΥΠΕΣ στα τηλέφωνα 213-1361143, 213-1361009 και στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο te.ekloges@ypes.gr
8. Να παρακολουθείτε τις διαγραφές λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται από
το ΥΠΕΣ σε κάθε διμηνιαία αναθεώρηση. Θα πρέπει να ενημερώνετε το δημοτολόγιό σας και να
αλλάζετε την ένδειξη των εκλογικών δικαιωμάτων σε «Όχι». Αν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα που
αποδεικνύουν τη λήξη της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων κάποιου εκλογέα, θα πρέπει να τα
αποστέλλετε στη Δ/νση Εκλογών του ΥΠΕΣ η οποία ως αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην
επανεγγραφή του εκλογέα.

Για την καταχώρηση των μεταβολών της Α’ Αναθεώρησης 2019 θα πρέπει να εξάγετε το αρχείο μεταβολών
(txt) του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 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 1η Μαρτίου 2019. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορείτε να κάνετε αποκλειστικά και
μόνο διορθώσεις στο Δημοτολόγιο (Αρχικοί Έλεγχοι Δημοτολογίου). Το αρχείο μεταβολών (txt) θα πρέπει
στη συνέχεια να το εισάγετε στο εκλογικό αρχείο (access) το οποίο και θα μας αναρτήσετε.
Επίσης, 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
προσωπικά στοιχεία με αυτά του εκλογέα. Δε συνδέουμε τον εκλογέα με τον προτεινόμενο δημότη αν
το μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης είναι ο αριθμός δημοτολογίου.
Εάν έχετε περιπτώσεις εγγραφών όπου πρέπει να διορθωθεί ο αριθμός δημοτολογίου, την αλλαγή την
κάνετε μόνο στο αρχείο της access.
Κατά την ενσωμάτωση του αρχείου txt στην access υπάρχει πιθανότητα να σας εμφανιστούν κάποια
λάθη (εγγραφές που δεν ενημερώθηκαν στην access, με κόκκινο μήνυμα σφάλματος). Θα πρέπει να τα
διορθώσετε μέσα από την access. Προσοχή, αν δεν τα διορθώσετε, οι μεταβολές αυτές δε θα
περαστούν στην εκλογική βάση. Για παράδειγμα, αν σας εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος «Πρέπει να
συμπληρώσετε το Δήμο Προέλευσης», σημαίνει ότι ενώ εισάγετε νέα εγγραφή λόγω
μεταδημότευσης, δεν έχετε συμπληρώσει το δήμο προέλευσης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώσετε το δήμο από τον οποίο μεταδημότευσε ο εκλογέας.

Αφού ενσωματώσετε όλες τις μεταβολές που συνέβησαν στο εκλογικό σας σώμα στο διάστημα από
1/1/2019 έως και 28/2/2019, θα μας το αποστείλετετο αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019.
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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