Εγσειπίδιο Υποζηήπιξηρ Φπηζηών
Υποζύζηημα Δίμηνηρ Εκλογικήρ
Αναθεώπηζηρ μέζω άνηληζηρ απσείος
Access Δήμος

1 Ειζαγωγή Εκλογικών Σηοισείων Access
Ο αξκόδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαζεώξεζεο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, πεγαίλεη ζην κελνύ ηεο Εκλογικήρ

Αναθεώπηζηρ
Σηοισείων Access

θαη επηιέγεη ηελ Ειζαγωγή Εκλογικών
. ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη ην εηθνλίδην Αλέβαζκα

Αξρείνπ Access

, ώζηε λα επηιέμεη ην αξρείν ηεο access
πνπ ηνπ έρεη απνζηαιεί από ην Τπνπξγείν. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, βγαίλεη
ην αθόινπζν κήλπκα
.
Καηόπηλ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θάλεη θόξησζε ησλ εγγξαθώλ από ην αξρείν ηεο
access θαη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην
.
Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ ζεκαληηθή δηαδηθαζία, θαζώο εηζάγεη ηνλ εθινγηθό θαηάινγν
ηνπ Γήκνπ όπσο δηακνξθώζεθε ζηελ πξνεγνύκελε αλαζεώξεζε θαη επεμεξγάζηεθε
ζηε ζπλέρεηα από ην Τπνπξγείν. 1 Καηόπηλ, βγαίλεη ην αθόινπζν κήλπκα θαη ν
ρξήζηεο επηιέγεη ηελ Δπηβεβαίσζε γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.

Η εηζαγσγή ησλ εγγξαθώλ μεθηλάεη θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηελ πνξεία ηεο
δηαδηθαζίαο από ηηο κπάξεο ηεο Αξρηθνπνίεζεο θαη ηεο Δηζαγσγήο Δγγξαθώλ πνπ
εκθαλίδνληαη.

Μόιηο νινθιεξσζεί ε Φόξησζε ησλ Δγγξαθώλ από ηελ Access, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη
λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο ύλδεζεο Γεκνηώλ

, ώζηε λα

δηαζπλδεζνύλ νη εγγξαθέο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ησλ
δεκνηώλ. Η δηαζύλδεζε γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:
α) Αξρηθά ην ζύζηεκα δηεξεπλά ην δεκνηνιόγην κε βάζε ηε κεξίδα θαη κέινο ηνπ
εθινγέα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ην δεκόηε. Δάλ εληνπηζηεί ε εγγξαθή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο/κέινο, ειέγρνληαη αλ ζπκθσλνύλ ηα πεδία «επώλπκν» θαη
«εκεξνκελία γέλλεζεο» ή «όλνκα» θαη «εκεξνκελία γέλλεζεο». Δάλ ηαπηίδεηαη κηα
1

ΠΡΟΟΥΗ: ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη μαλά θόξησζε ησλ εγγξαθώλ από ηελ access, ηόηε ε
επαλεηζαγσγή ηνπο ζα δηαγξάςεη ηηο πξνεγνύκελεο εγγξαθέο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί.

από ηηο δπν επηινγέο, ε εγγξαθή δεκόηε δελ είλαη ελδεηθηηθή θαη εληνπηζηεί αθξηβώο
κηα εγγξαθή, ηόηε ν εθινγέαο ζπλδέεηαη επηηπρώο κε ην δεκόηε, δηαθνξεηηθά
εληνπίδεη ηελ πηζαλή εγγξαθή δεκόηε πνπ εληνπίζηεθε βάζεη ηεο κεξίδαο.
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγξαθή ηνπ εθινγέα δε ζπλδεζεί επηηπρώο κε δεκόηε ζην
πξνεγνύκελν βήκα, γίλεηαη δεύηεξε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηνπ δεκόηε βάζεη ηνπ
εηδηθνύ εθινγηθνύ αξηζκνύ. Δάλ εληνπηζηεί εγγξαθή κε ηνλ ίδην εθινγηθό αξηζκό, ε
εγγξαθή δεκόηε δελ είλαη ελδεηθηηθή θαη εληνπηζηεί αθξηβώο κηα εγγξαθή, ηόηε ην
ζύζηεκα ειέγρεη αλ ζπκθσλνύλ ηα πεδία «επώλπκν», «όλνκα» θαη «εκεξνκελία
γέλλεζεο». Δάλ ζπκθσλνύλ θαη ηα ηξία ηε δηαζπλδέεη. Αλ θάπνην από απηά ηα
ζηνηρεία δηαθέξεη εληνπίδεη ηελ πηζαλή εγγξαθή δεκόηε πνπ εληνπίζηεθε βάζεη ηνπ
εθινγηθνύ αξηζκνύ.
γ) Καηόπηλ, εθόζνλ θαη κε ην δεύηεξν βήκα δε γίλεη επηηπρή ζύλδεζε δεκόηε,
γίλεηαη ηξίηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηνπ βάζεη ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. Σν
ζύζηεκα πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ην δεκόηε βάζεη ησλ ζηνηρείσλ επώλπκν, όλνκα,
παηξώλπκν θαη εκεξνκελία γέλλεζεο. Δθόζνλ εληνπίζεη εγγξαθή δεκόηε πνπ
ζπκθσλεί επαθξηβώο ζ’ απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία, ε εγγξαθή δεκόηε δελ είλαη
ελδεηθηηθή θαη εληνπηζηεί αθξηβώο κηα εγγξαθή, δηαζπλδέεη ην δεκόηε κε επηηπρία.
Γηαθνξεηηθά αθήλεη ηελ εγγξαθή ηνπ εθινγέα αζύλδεηε.
δ) Δθόζνλ από όια ηα παξαπάλσ βήκαηα δε πξνθύςεη επηηπρή ζύλδεζε ηνπ εθινγέα
κε δεκόηε, ε εθαξκνγή νξίδεη πάλσ ζηνλ εθινγέα ηελ πξώηε πηζαλή εγγξαθή
δεκόηε πνπ εληόπηζε ζην ζύζηεκα νξίδνληαο ζηελ εγγξαθή θαη ην ζρεηηθό κε απηήλ
ζθάικα.
ε) Γηα ηηο εγγξαθέο εθινγέσλ πνπ ε εθαξκνγή θαηάθεξε λα ζπλδέζεη επηηπρώο κε
δεκόηε ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη ηελ θαξηέια ησλ δεκνηώλ κε ηνλ εηδηθό εθινγηθό
αξηζκό θαη ην εθινγηθό δηακέξηζκα πνπ θέξεη επάλσ ηνπ ε ζπλδεδεκέλε εγγξαθή
εθινγέα, εθόζνλ απηά είλαη θελά ζηελ θαξηέια ηνπ δεκόηε. Γηα ηελ ελεκέξσζε απηή
ζα δεκηνπξγείηαη θαη έλα γεγνλόο ελεκέξσζεο ησλ εθινγηθώλ ζηνηρείσλ νξίδνληαο θαη
ηα ζηνηρεία κε ηηο ηηκέο πνπ ελεκεξώζεθαλ.
ζη) ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο εγγξαθέο εθινγέσλ πνπ έρνπλ δηαζπλδεζεί
επηηπρώο κε δεκόηε, ε εθαξκνγή ειέγρεη εάλ ηαπηίδνληαη νη εηδηθνί εθινγηθνί αξηζκνί
θαη ηα εθινγηθά δηακεξίζκαηα ησλ εθινγέσλ θαη ησλ δεκνηώλ. Δάλ δελ ηαπηίδνληαη ε
εθαξκνγή νξίδεη επάλσ ζηε δηαζύλδεζε θσδηθό ζθάικαηνο γηα ηε κή ηαύηηζε ηνπ
εηδηθνύ εθινγηθνύ αξηζκνύ ή εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο.
Ο ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πνξεία ηεο δηαζύλδεζεο από ηηο κπάξεο ηεο
Αξρηθνπνίεζεο θαη ηεο ύλδεζεο Γεκνηώλ.

2 Διοπθώζειρ διαζςνδέζεων εκλογέων-δημοηών και
ενημέπωζη εκλογικών απιθμών – εκλογικών
διαμεπιζμάηων δημοηών
Μεηά ηελ απηόκαηε δηαδηθαζία δηαζύλδεζεο ησλ εθινγέσλ κε ηηο αληίζηνηρεο
εγγξαθέο ησλ δεκνηώλ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: α) λα ειέγμεη
ηνπο εθινγείο πνπ δε δηαζπλδέζεθαλ κε δεκόηεο θαη β) λα ελεκεξώζεη ηα εθινγηθά
ζηνηρεία ησλ δεκνηώλ (εηδηθό εθινγηθό αξηζκό θαη εθινγηθό δηακέξηζκα), από ηηο
εγγξαθέο ησλ εθινγέσλ πξνο ηηο ζπλδεδεκέλεο εγγξαθέο δεκνηώλ γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη.

2.1 Εκλογείρ μη Σςνδεδεμένοι με Δημόηη
Αξρηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηηο πεξηπηώζεηο εθινγέσλ πνπ δε
ζπλδέζεθαλ κε δεκόηεο θαη γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα επηιέμεη από ηελ
αθόινπζε θαξηέια ηνπο Εκλογείρ μη Σςνδεδεμένοςρ με Δημόηη
θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηεγνξία

ηα

πηζαλά

Σθάλμαηα

λα επηιέμεη αλά

Διαζύνδεζηρ

παηώληαο Ανάκηηζη

Εκλογέων
.

ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο ησλ εθινγέσλ καδί κε ηηο
αληίζηνηρεο πηζαλέο εγγξαθέο δεκνηώλ πξνο ζύλδεζε, εθόζνλ ην ζύζηεκα θαηάθεξε
λα εληνπίζεη θάπνηα πηζαλή εγγξαθή πξνο ζύλδεζε (ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθεθαλ
ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα). ηελ πξώηε ζηήιε ηνπ επξεηεξίνπ εκθαλίδνληαη
θαηάιιεια εηθνλίδηα κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο κπνξεί άκεζα λα κεηαβεί είηε ζηελ

θαξηέια ηνπ εθινγέα
είηε ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ δεκόηε
θαη λα
θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη δηνξζώζεηο εθόζνλ απαηηνύληαη.
Ο ρξήζηεο, εθόζνλ είλαη ζίγνπξνο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ εθινγέα κε ηνλ πξνηεηλόκελν
δεκόηε, κπνξεί κέζα από ην επξεηήξην λα ελεξγνπνηήζεη ην checkbox πνπ βξίζθεηαη
ζηελ πξώηε ζηήιε ηεο ιίζηαο (γεγνλόο πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε κία ή θαη πεξηζζόηεξεο
εγγξαθέο). Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ checkbox ηεο πξώηεο ζηήιεο εκθαλίδεηαη
απηόκαηα ην θνπκπί ηεο Επιβεβαίωζηρ Σύνδεζηρ

.

O ρξήζηεο κε ηνλ ηξόπν απηό πεηπραίλεη λα δηαζπλδέζεη ηηο εγγξαθέο δεκνηώλ κε
ηνπο αληίζηνηρνπο εθινγείο γηα όζεο εγγξαθέο είρε επηιέμεη (κε ην checkbox).
Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όιεο καδί ηηο εγγξαθέο πνπ βξίζθνληαη ζηε
ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ, εθόζνλ ηηο έρεη ειέγμεη όιεο θαη είλαη
ζίγνπξνο γηα ηηο αληηζηνηρίζεηο ζε όιεο κε ηνπο πηζαλνύο δεκόηεο, παηώληαο ην
θνπκπί
Επιλογή
Όλων
ζηη
Σελίδα
για
Σύνδεζη
.2
Σν ζύζηεκα γεληθόηεξα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηεξεπλήζεη ηηο
πξνβιεκαηηθέο πεξηπηώζεηο δηαζύλδεζεο αλά θαηεγνξία ζθάικαηνο. Αλαιπηηθά, νη
πεξηπηώζεηο ησλ ζθαικάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο Εκλογείρ μή Σςνδεδεμένοι με

Δημόηη είλαη νη εμήο:


Πξνβιεκαηηθόο αξηζκόο δεκνηνινγίνπ

Ο αξηζκόο δεκνηνινγίνπ ζηελ access είλαη θελόο ή κε ζπκβαηόο κε ηε κνξθή
αξηζκώλ γηα αλεύξεζε κεξίδαο θαη κέινπο θαη δε κπόξεζε ν εθινγέαο λα εληνπηζηεί
ζην Γεκνηνιόγην βάζεη πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ή εηδηθνύ εθινγηθνύ αξηζκνύ.


Γε βξέζεθε εγγξαθή

Γε βξέζεθε θακία εγγξαθή πνπ λα ζπκθσλεί κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα κε θακία
από ηηο δηαδηθαζίεο.


Βξέζεθε πάλσ από κία εγγξαθή κε ηνλ ίδην αξηζκό δεκνηνινγίνπ/ Βξέζεθε

πάλσ από κία εγγξαθή κε ηνλ ίδην εηδηθό εθινγηθό αξηζκό/ Βξέζεθε πάλσ από κία
εγγξαθή κε ηα ίδηα πξνζσπηθά ζηνηρεία

2

Πξνζνρή: ην εηθνλίδην
γηα ιόγνπο αζθαιείαο ΔΕΝ επιλέγει όιεο
ηηο πξνβιεκαηηθέο εγγξαθέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, παξά κόλν απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
παξνύζα ζειίδα.

Δληνπίζηεθαλ παξαπάλσ από κία εγγξαθέο ζην Γεκνηνιόγην πνπ ζπκθσλνύλ κε
ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα, είηε κε βάζε ηνλ αξηζκό κεξίδαο/ κέινπο, είηε κε βάζε ηνλ
εηδηθό εθινγηθό αξηζκό, ή κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία.


Βξέζεθε ελδεηθηηθή εγγξαθή Έιιελα/αιινδαπνύ

Δληνπίζηεθε εγγξαθή ζην Γεκνηνιόγην, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα ζηνηρεία ηνπ
εθινγέα, αιιά ε εγγξαθή ηνπ Γεκνηνινγίνπ είλαη ελδεηθηηθή θαη δε βξέζεθε
επαθξηβώο εγγξαθή δεκόηε βάζεη ησλ άιισλ δπν θαηεγνξηώλ αλαδήηεζεο.


Ο αξηζκόο δεκνηνινγίνπ ηαπηνπνηήζεθε αιιά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία

δηαθέξνπλ
Βξέζεθε εγγξαθή ζην δεκνηνιόγην κε ηνλ αξηζκό κεξίδαο/κέινπο αιιά δηαθέξεη
ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία.


Ο εηδηθόο εθινγηθόο αξηζκόο ηαπηνπνηήζεθε αιιά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία

δηαθέξνπλ
Βξέζεθε εγγξαθή ζην δεκνηνιόγην κε ηνλ εηδηθό εθινγηθό αξηζκό αιιά δηαθέξεη ζηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία.
Παράδειγμα επεξεργαςίασ προβληματικήσ εγγραφήσ

Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλαλ-έλαλ ηύπν θάικαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί ηηο
εγγξαθέο θαη λα νξίζεη ηηο ζσζηέο ζπλδέζεηο κε ηνπο δεκόηεο. ηε ζπλέρεηα ζα
πξέπεη λα πξνβεί γη’ απηέο ηηο εγγξαθέο ζε θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
α) Πξώηε πηζαλή πεξίπησζε: λα δηνξζώζεη ηελ εγγξαθή ηνπ Γεκνηνινγίνπ
β) Γεύηεξε πηζαλή πεξίπησζε: λα δηνξζώζεη ηελ εγγξαθή ζηνλ εθινγηθό
θαηάινγν
γ) Σξίηε πηζαλή πεξίπησζε: λα δηαζπλδέζεη ρεηξνθίλεηα ηελ εγγξαθή ηνπ
εθινγηθνύ θαηαιόγνπ κε ηε άιιε εγγξαθή δεκόηε πνπ είλαη θαη ε ζσζηή.
πγθεθξηκέλα, αο ππνζέζνπκε όηη ν ρξήζηεο επηιέγεη λα επεμεξγαζηεί ηελ θαηεγνξία
θάικαηνο «Βξέζεθε ελδεηθηηθή εγγξαθή Έιιελα/ αιινδαπνύ». ηελ πεξίπησζε πνπ
εληνπίδνληαη πξνβιεκαηηθέο εγγξαθέο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί
νπνηαδήπνηε από απηέο είηε ζηελ θαξηέια ηνπ εθινγέα

είηε ζηελ αληίζηνηρε

θαξηέια ηνπ δεκόηε
θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο όπνπ
απαηηνύληαη.
Δκθαλίδεηαη ε αθόινπζε εγγξαθή, γηα ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ηα εμήο:
α) Βαζηδόκελνο ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθινγέα, κπνξεί λα ηνλ ςάμεη ζην
δεκνηνιόγην, πξνθείκελνπ λα δηαζηαπξώζεη αλ πξόθεηηαη γηα ελδεηθηηθή εγγξαθή.
β) ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη πξάγκαηη ελδεηθηηθή εγγξαθή, ηόηε κεηά ην πέξαο
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηαιόγνπ ηεο αλαζεώξεζεο ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο εθινγέσλ θαη λα νξίζεη ηε δηαγξαθή ηνπο από ηνλ εθινγηθό

θαηάινγν κε «Άιιε Αηηία». Σηο εγγξαθέο απηέο ζα κπνξέζεη λα ηηο εληνπίζεη θαη από
ηα εξσηήκαηα ησλ ηειηθώλ ειέγρσλ, από ην εξώηεκα «Δθινγείο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί
κε κε έγθπξνπο Γεκόηεο».

γ) Αλ όκσο έρεη κπεη από ιάζνο ε ελδεηθηηθή εγγξαθή ζηνλ δεκόηε, ηόηε θάλεη
πξώηα ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ θαξηέια ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηελ
αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ εθινγέα θαη ηε δηαζπλδέεη ρεηξνθίλεηα.

Η δηαζύλδεζε γίλεηαη από ην πεδίν ηνπ Γεκόηε θαη ζπγθεθξηκέλα επηιέγεη ην εηθνλίδην
ηνπ κεγεζπληηθνύ θαθνύ
. ηε ζπλέρεηα, ζηελ
θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη, αλαδεηά ην ζπγθεθξηκέλν δεκόηε.

Καηόπηλ, εληνπίδεη ηελ απαηηνύκελε εγγξαθή δεκόηε, ηελ επηιέγεη θαη παηάεη
Επιβεβαίωζη, ώζηε λα κεηαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θαξηέια ηνπ εθινγέα.
ην ζεκείν απηό, ν ρξήζηεο
έρεη ηε δπλαηόηεηα είηε λα
αλνίμεη ηελ θαξηέια ηνπ
δεκόηε
επηιέγνληαο
ην
αληίζηνηρν εηθνλίδην
,
είηε θαη λα απνζπζρεηίζεη ηελ
εγγξαθή
ζηελ πεξίπησζε
ιαλζαζκέλεο επηινγήο.
Μεηά
ην
πέξαο
ηεο
επεμεξγαζίαο
θαη
ηελ
θαηαρώξεζε ηνπ εθινγέα, ν
ρξήζηεο απνζεθεύεη ηελ εγγξαθή κε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην
. Με ηελ
επηινγή ηνπ δεκόηε, ελεκεξώλνληαη απηόκαηα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θαξηέια ηνπ
σο εθινγέα.
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο εθόζνλ έρεη πξνρσξήζεη ζε δηνξζώζεηο ζηηο εγγξαθέο
δεκνηνινγίνπ κπνξεί εάλ ζέιεη λα μαλαηξέμεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαζύλδεζεο. Η
ιεηηνπξγία ηεο δηαζύλδεζεο ζα ηξέμεη κόλν γηα ηηο εγγξαθέο εθινγέσλ πνπ δελ έρνπλ
ζπλδεζεί κε εγγξαθέο δεκνηνινγίνπ ή γηα εγγξαθέο πνπ έρνπλ θαζνξηζκέλν κήλπκα
ζθάικαηνο ζύλδεζεο.

2.2 Εκλογείρ Σςνδεδεμένοι με Δημόηη (για ενημέπωζη εκλ.
ζηοισείων εγγπαθήρ Δημόηη)
ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώζεη ηηο εγγξαθέο ηνπ
δεκνηνινγίνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγηθνύ αξηζκνύ θαη ηνπ εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο
πνπ θέξνπλ επάλσ ηνπο νη ζπλδεδεκέλεο εγγξαθέο ησλ εθινγέσλ. Γηα ην ζθνπό
απηό, επηιέγεη από ηελ παξαθάησ θαξηέια ηνπο Εκλογείρ μη Σςνδεδεμένοι με

Δημόηη

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ην

Σθάλμα Σύνδεζηρ Εκλογέα

πνπ ηνλ

ελδηαθέξεη.

Οη πεξηπηώζεηο ησλ ζθαικάησλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ γηα ηνπο Εκλογείρ πος
είναι Σςνδεδεμένοι με Δημόηη, είλαη νη αθόινπζνη:

1.

Ο εηδηθόο εθινγηθόο αξηζκόο δηαθέξεη κεηαμύ εθινγέα θαη δεκόηε
Βξέζεθε εγγξαθή ζην δεκνηνιόγην αιιά δηαθέξεη ν εηδηθόο εθινγηθόο
αξηζκόο.
πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ειέγρνπ ησλ εγγξαθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από
ην ζθάικα «Ο Ειδικόρ Εκλογικόρ Απιθμόρ διαθέπει μεηαξύ εκλογέα και

δημόηη», ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηηο εγγξαθέο πνπ απαηηνύληαη
ελεξγνπνηώληαο ηα checkbox ηεο πξώηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα,
ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θνπκπί Ενημέπωζη Εκλογικών Σηοισείων

Δημοηών

πξνθεηκέλνπ

λα

ελεκεξσζνύλ νη εγγξαθέο ησλ δεκνηώλ κε ην εηδηθό εθινγηθό αξηζκό πνπ
ππάξρεη ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ εθινγέα. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ε
εθαξκνγή ζα δεκηνπξγήζεη ζε θάζε εγγξαθή δεκόηε από έλα γεγνλόο
ελεκέξσζεο ησλ εθινγηθώλ ζηνηρείσλ, νξίδνληαο θαη ηα ζηνηρεία κε ηηο ηηκέο
πνπ ελεκεξώζεθαλ. Ο ρξήζηεο έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όιεο
ηηο εγγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα ζειίδα κε ηελ επηινγή ηνπ
αληίζηνηρνπ εηθνληδίνπ
λα επηιέμεη ηελ ελεκέξσζε ησλ εθινγηθώλ ζηνηρείσλ.

2.

Σν εθινγηθό δηακέξηζκα δηαθέξεη κεηαμύ εθινγέα θαη δεκόηε

θαη θαηόπηλ

Βξέζεθε εγγξαθή ζην δεκνηνιόγην αιιά δηαθέξεη ην εθινγηθό δηακέξηζκα.

3

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο «Το εκλογικό διαμέπιζμα

διαθέπει μεηαξύ εκλογέα και δημόηη», ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ηηο
εγγξαθέο εθείλεο πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθό εθινγηθό δηακέξηζκα κεηαμύ
ηεο θαξηέιαο ηνπ δεκόηε θαη ηεο αληίζηνηρεο εγγξαθήο ηνπ εθινγέα. Οη
εγγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθό ρξώκα (πνξηνθαιί) είλαη νη
αιιαγέο εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο πνπ έγηλαλ εληόο ηνπ δηκήλνπ ηεο εθινγηθήο
αλαζεώξεζεο θαη ην πηζαλόηεξν είλαη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο θαξηέιεο
δεκνηώλ θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο.

Γηα ην ιόγν απηό, δει. γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη πξνθύιαμεο ηνπ ρξήζηε, ην
εηθνλίδην
όηαλ επηιερζεί, δελ
ηζεθάξεη ηηο εγγξαθέο απηέο παξά κόλν αλ απνθαζηζηεί από ηνλ ρξήζηε θαη
ην θάλεη ρεηξνθίλεηα.

3 Ενημέπωζη Εκλογικών Σηοισείων (για Α’ Αναθεώπηζη)
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ ππώηη αναθεώπηζη ηνπ έηνπο, ζα
πξέπεη λα θάλεη Δλεκέξσζε Δθινγηθώλ Γηθαησκάησλ πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ
εθινγηθνύ θαηαιόγνπ. Η δηαδηθαζία απηή έρεη πξνβιεθζεί γηα λα ελεκεξώλεηαη
απηόκαηα κε ηελ ηηκή «Ναη» ην πεδίν ησλ Δθινγηθώλ Γηθαησκάησλ ησλ ππνςήθησλ
λέσλ εθινγέσλ 17 εηώλ θαη κε ηελ ηηκή «Δθινγηθά Αλελεξγόο» ησλ ππεξειίθσλ.
Ο
ρξήζηεο
επηιέγεη από ην
κελνύ ηεο Εκλογικήρ Αναθεώπηζηρ

ηελ Ενημέπωζη

Εκλογικών Σηοισείων (για Α’ Αναθεώπηζη)

. Δκθαλίδεηαη ην

αθόινπζν εηθνλίδην
, ην νπνίν
ην επηιέγεη γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο. Βγαίλεη ην αθόινπζν κήλπκα
ελεκέξσζεο θαη επηιέγεη ηελ Δπηβεβαίσζε.

3

Η εθαξκνγή εληνπίδεη ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο ζηελ εγγξαθή ηνπ δεκόηε, αιιά γηα
ιόγνπο αζθαιείαο δε ζα γίλεηαη απηόκαηε ελεκέξσζε ηνπ εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο ζηνλ εθινγηθό
θαηάινγν. Δάλ έρεη γίλεη πξαγκαηηθά αιιαγή εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο, ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα ην
αιιάμεη ρεηξνθίλεηα ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν.

ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδνληαη νη κπάξεο πξνόδνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν
ρξήζηεο γηα ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο.

Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο απηόκαηεο ελεκέξσζεο ησλ
εθινγηθώλ δηακεξηζκάησλ ησλ δεκνηώλ πνπ είλαη 17 εηώλ θαη είλαη ππνςήθηνη γηα
εθινγείο ηελ πξώηε αλαζεώξεζε ηνπ εθάζηνηε έηνπο. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα
επηιέμεη
αληίζηνηρν
ην
εηθνλίδην
πξνθεηκέλνπ λα
εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.

Σν εξγαιείν απηό ζα ελεκεξώζεη ηηο εγγξαθέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσκέλν
εθινγηθό δηακέξηζκα θαη ζα αληιήζεη ηελ ηηκή εθείλε πνπ ππάξρεη ζηηο θαξηέιεο ησλ
γνληώλ ηνπο, εθόζνλ απηέο είλαη θαλνληθέο θαη κε δηαγξακκέλεο εγγξαθέο, κε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο πξώηα ηνπ παηέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο κεηέξαο ηνπ.

4 Απσικοί Έλεγσοι Δημοηολογίος
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, ζα πξέπεη λα
θάλεη ηνπο Απσικούρ Ελέγσοςρ Δημοηολογίος
πνπ έρνπλ
πξνβιεθζεί από ην ζύζηεκα. Οη έιεγρνη αθνξνύλ δεδνκέλα ηνπ δεκνηνινγίνπ, ηα
νπνία ελώ ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν (θαλνληθέο
εγγξαθέο, άλσ ησλ 17 εηώλ θ.α.), παξνπζηάδνπλ είηε ειιηπή, είηε ιαλζαζκέλα
ζηνηρεία. Θεσξείηαη κηα πνιύ θξίζηκε δηαδηθαζία, δηόηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ
πεξηπηώζεσλ αλ δε δηνξζσζνύλ από ηνλ ρξήζηε, δε ζα κπνξνύλ λα αληιεζνύλ νη
εγγξαθέο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ.

πγθεθξηκέλα, επηιέγεη ηνλ ηύπν Διέγρνπ πνπ ζέιεη θαη αλαδεηά ηπρόλ πξνβιεκαηηθέο
εγγξαθέο παηώληαο Αλάθηεζε
. Με ηελ επηινγή ηνπ εθάζηνηε
εξσηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζρεηηθό θείκελν, πνπ επεμεγεί ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη. Ο ρξήζηεο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απεπζείαο ηελ
εγγξαθή δεκνηνινγίνπ πνπ επηζπκεί, αλ επηιέμεη ην εηθνλίδην Άνοιγμα Δημόηη
. πγθεθξηκέλα, ζπκπιεξώλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηηο εγγξαθέο εθείλεο
πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. Γηαθνξεηηθά ηηο αγλνεί θαη
πεγαίλεη ζηνλ επόκελν έιεγρν κε ηελ ίδηα ινγηθή δηαδηθαζία.

1.

Ο έιεγρνο κε ηελ πεξηγξαθή Δθινγηθά αλελεξγνί δεκόηεο ζρεηίδεηαη κε ην

πεδίν ησλ «Δθινγηθώλ Γηθαησκάησλ» θαη εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο δεκνηώλ πνπ ελώ
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα λα είλαη εθινγείο, έρνπλ ην πεδίν απηό θελό, ή έρνπλ
ζπκπιεξσκέλε ηελ ηηκή «Όρη» ή ηελ ηηκή «Δθινγηθά Αλελεξγόο». Ο ζηόρνο απηνύ
ηνπ ειέγρνπ είλαη λα ηαθηνπνηεζνύλ νη εγγξαθέο ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη λα
παξακείλνπλ σο εθινγηθά ελεξγνί κόλνλ απηνί πνπ εληάζζνληαη πξαγκαηηθά ζηνλ
εθινγηθό θαηάινγν. Σν μεθαζάξηζκα απηώλ ησλ εγγξαθώλ ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο

ζην λα δηαρσξίδεη θαη ζηα επόκελα εξσηήκαηα ηηο εγγξαθέο πνπ ζα πξέπεη
πξαγκαηηθά λα ειέγμεη.4
2.

Ο έιεγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο Γεκόηεο ρσξίο εκεξνκελία γέλλεζεο αθνξά

εθείλεο ηηο εγγξαθέο δεκνηώλ πνπ δελ έρεη δεισζεί εκεξνκελία γέλλεζεο. Πξόθεηηαη
γηα θξίζηκν εξώηεκα, θαζώο αλ δελ ζπκπιεξσζεί ηηκή ζε απηνύο ηνπο δεκόηεο δε ζα
ζπκπεξηιεθζνύλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ εκεξνκελία εηζαγσγήο ζην δεκνηνιόγην εληόο ηνπ
δηκήλνπ ηεο αλαζεώξεζεο, θαζώο ε εθαξκνγή δε ζα ηνπο ζπκπεξηιάβεη σο λένπο
εθινγείο θαη επίζεο ζηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε εθινγείο, θαζώο ζηνλ
εθινγηθό θαηάινγν εκθαλίδνπλ εκεξνκελία γέλλεζεο, ελώ ζην δεκνηνιόγην όρη.
Απηέο νη εγγξαθέο ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαη λα δηνξζσζνύλ.
3.

Ο έιεγρνο Γεκόηεο ρσξίο εθινγηθό δηακέξηζκα εκθαλίδεη εθείλεο ηηο εγγξαθέο

δεκνηώλ πνπ ελώ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη εθινγείο, δελ έρνπλ
ζπκπιεξσκέλν ην εθινγηθό δηακέξηζκα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.
4.

Ο έιεγρνο Γεκόηεο κε ειιηπή πξνζσπηθά ζηνηρεία εληνπίδεη ηνπο δεκόηεο νη

νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν ηνπ «Δπσλύκνπ», ή ηνπ «Ολόκαηνο». Οη
εγγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα δηνξζσζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνύλ θαη ζηνλ
εθινγηθό θαηάινγν.
5.

Ο έιεγρνο Νένη δεκόηεο ρσξίο ηξόπν θηήζεο δεκνηηθόηεηαο ζεσξείηαη πνιύ

ζεκαληηθόο, δηόηη νη εγγξαθέο πνπ ζα εληνπηζηνύλ δε ζα κπνξνύλ λα εληαρηνύλ
ζηνπο λένπο εθινγείο ηεο αλαζεώξεζεο αλ δε δηνξζσζνύλ.
6.

Δπηπιένλ, ν έιεγρνο Μή έγθπξνη δεκόηεο ζπλδεδεκέλνη κε εθινγείο εκθαλίδεη

εθείλεο ηηο εγγξαθέο δεκνηώλ, πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη
εθινγείο (π.ρ. θάησ ησλ 17 εηώλ, ελδεηθηηθή εγγξαθή θ.α.), αιιά παξόι’ απηά έρνπλ
ζπλδεζεί κε εγγξαθέο εθινγέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, είηε γίλεηαη ε απαξαίηεηε
δηόξζσζε ζην δεκνηνιόγην ώζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί εθινγέαο, είηε δηαγξάθεηαη
από ηνλ εθινγηθό θαηάινγν ιόγσ άιιεο αηηίαο (αλ πξνζηέζεθε από ιάζνο ηνπ
ρξήζηε).
7.

Σέινο, ην εξώηεκα Γεκόηεο ρσξίο έγθπξε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη έλδεημεο

έηνπο εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο δεκνηώλ πνπ έρνπλ δεισκέλν κόλν ην έηνο γέλλεζεο
θαη όρη ηελ πιήξε εκεξνκελία.

4

Πξνζνρή, κελ μερλάηε κεηαμύ ησλ ειέγρσλ λα επηιέγεηε ην εηθνλίδην Ανάκηηζη
πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεη θάζε θνξά ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ηνπ εξσηήκαηνο.

,

Όηαλ νινθιεξσζνύλ όινη νη Απσικοί Έλεγσοι, ν ρξήζηεο είλαη έηνηκνο λα εθηειέζεη
ηε δεκηνπξγία ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, πνπ αλαιύεηαη ζηελ επόκελε ελόηεηα.

5 Διαδικαζία Δημιοςπγίαρ Εκλογικού Καηαλόγος
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ αθόηνπ νινθιεξώζεη ηηο δηνξζώζεηο θαικάησλ θαη
ηνπο Αξρηθνύο Διέγρνπο πνπ αλαιύνληαη παξαπάλσ, πεγαίλεη ζην κελνύ ηεο

Εκλογικήρ Αναθεώπηζηρ

θαη επηιέγεη ηε Δημιοςπγία

Καηαλόγος Αναθεώπηζηρ

.
ηε ζπλέρεηα εθθηλεί ηε δηαδηθαζία κε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην
, όπνπ εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα.

Ο ρξήζηεο επηιέγεη Επιβεβαίωζη θαη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ
εγγξαθώλ εθινγέσλ γηα ηελ ηξέρνπζα αλαζεώξεζε.
Σν ζύζηεκα κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρεη όηη είλαη ζπκπιεξσκέλνο ν
ηξόπνο θηήζεο δεκνηηθόηεηαο γηα εγγξαθέο πνπ έρνπλ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην
δεκνηνιόγην εληόο ηνπ δηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο αλαζεώξεζεο, ν νπνίνο είλαη
απαγνξεπηηθόο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ βξεζνύλ
εγγξαθέο, ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη ην ρξήζηε θαη ζηακαηά ηε δηαδηθαζία. Δάλ δε
πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο εθινγηθνύ θαηαιόγνπ ην ζύζηεκα θάλεη ηηο
αθόινπζεο ελέξγεηεο:
α) Γηαγξαθέο Δθινγηθνύ Καηαιόγνπ : ην ζύζηεκα αληιεί όιεο ηηο δηαγξακκέλεο
εγγξαθέο δεκνηώλ5 πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε εγγξαθέο εθινγέσλ θαη ε εκεξνκελία
απόθαζεο δηαγξαθήο είλαη εληόο ηνπ δηκήλνπ ηεο ηξέρνπζαο αλαζεώξεζεο. Βάζεη
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Οη αηηίεο δηαγξαθήο πνπ αθνξνύλ θαη ηνλ εθινγηθό θαηάινγν είλαη ε δηαγξαθή ιόγσ ζαλάηνπ, ε
δηαγξαθή ιόγσ απώιεηαο ηζαγέλεηαο θαη ε δηαγξαθή ιόγσ άιιεο αηηίαο.

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα αληιεζνύλ από ηνπο δεκόηεο, ην ζύζηεκα ζα ελεκεξώζεη
αλάινγα ην είδνο θαη ηα ζηνηρεία δηαγξαθήο επάλσ ζηνπο εθινγείο.
Δπηπιένλ, ζα αληιεί εγγξαθέο δεκνηώλ πνπ έρνπλ δηαγξαθεί κε παιαηόηεξε
εκεξνκελία δηαγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ αξρή έλαξμεο ηνπ δηκήλνπ, νη νπνίεο ελώ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε εγγξαθέο εθινγέσλ δελ είρε απνζηαιεί κέρξη ηόηε ε δηαγξαθή
ηνπο.
β) Μεηαβνιέο Δθινγηθνύ Καηαιόγνπ : ε εθαξκνγή εληνπίδεη ηηο αιιαγέο γεληθώλ
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνπο δεκόηεο θαη έρνπλ δηαζπλδεζεί κε αληίζηνηρεο
θαξηέιεο εθινγέσλ. Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ ζα κεηαθεξζνύλ από ην δεκόηε
πξνο ηνλ εθινγέα ζα εμαηξεζεί ην ζηνηρείν ηνπ εθινγηθνύ δηακεξίζκαηνο. Σηο αιιαγέο
εθινγηθώλ δηακεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα ηηο δηαρεηξηζηεί ν ρξήζηεο ρεηξνθίλεηα, κέζα
από ηελ θαξηέια δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εθινγέα θαηά ηελ επεμεξγαζία
ζθαικάησλ (βι. θεθ. 4. Δπεμεξγαζία πξνβιεκαηηθώλ εγγξαθώλ εθινγέσλ-δεκνηώλ),
είηε λα ηηο ελεκεξώζεη καδηθά κέζα από ηελ ελόηεηα Ενημέπωζη Εκλογικών
Διαμεπιζμάηων Εκλογέων, ε νπνία βξίζθεηαη ζην κελνύ κεηά ηνπο Σειηθνύο
Διέγρνπο.
γ) Νέεο εγγξαθέο Δθινγηθνύ Καηαιόγνπ : ην ζύζηεκα αληιεί από ην
δεκνηνιόγην ηηο εγγξαθέο ησλ λέσλ εθινγέσλ ηνπ Γήκνπ. Ωο λέεο εγγξαθέο
εθινγέσλ νξίδνληαη νη θαλνληθέο, κή δηαγξακκέλεο εγγξαθέο δεκνηώλ, 17 εηώλ θαη
άλσ, νη νπνίνη έρνπλ εκεξνκελία απόθαζεο εγγξαθήο εληόο ηνπ δηκήλνπ ηεο
αλαζεώξεζεο.6 Οη λένη 17 εηώλ αληινύληαη κία θνξά ην ρξόλν ζηελ πξώηε
αλαζεώξεζε ηνπ έηνπο.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, είηε γηα πθηζηάκελεο
είηε γηα λέεο εγγξαθέο, ην ζύζηεκα ειέγρεη γηα κή επηηξεπηνύο ραξαθηήξεο ζηα πεδία
νλνκάησλ θαη επσλύκσλ, όπσο αξηζκνύο, ζύκβνια, δηαιπηηθά θιπ. ε πεξίπησζε
πνπ βξεζνύλ κή επηηξεπηνί ραξαθηήξεο ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί θαλνληθά ηνπο
εθινγείο ζηελ ηξέρνπζα αλαζεώξεζε, αιιά επηζεκαίλεη ηηο εγγξαθέο κε θαηάιιειν
ζθάικα γηα ηνπο πξνβιεκαηηθνύο ραξαθηήξεο. Σηο εγγξαθέο απηέο κπνξεί ζηε
ζπλέρεηα ν ρξήζηεο λα ηηο εληνπίζεη κέζα από ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ηξέμεη ζην
επόκελν βήκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο δηνξζώζεη, ώζηε λα κελ παξνπζηαζηεί
πξόβιεκα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ txt ζηελ access ηνπ Τπνπξγείνπ.
Η δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ ηειεηώλεη όηαλ
νινθιεξσζνύλ όιεο νη πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ παξαθάησ
θαξηέια. Ο ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πνξεία ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ από ην
πεδίν Καηάζηαζε θαη από ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ.
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ηηο λέεο εγγξαθέο εθινγέσλ εμαηξνύληαη νη εγγξαθέο ηνπ δεκνηνινγίνπ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από
κεηαθνξά κειώλ ζε άιιε κεξίδα. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη λέα εγγξαθή από αιιαγή κεξίδαο.

6 Έλεγσοι εγγπαθών μεηά ηη δημιοςπγία ηος εκλογικού
καηαλόγος
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ, πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ ζε
αξρείν txt θαη ηε κεηέπεηηα εηζαγσγή ηνπ ζην αξρείν access ηνπ ππνπξγείνπ, θάλεη
θάπνηνπο επηπιένλ ειέγρνπο ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, από ην κελνύ ηεο
Εκλογικήρ

Ελέγσοςρ

Αναθεώπηζηρ

επηιέγεη ηνπο Τελικούρ

θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θαξηέια. Ο ζθνπόο απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη λα δηνξζσζνύλ ηπρόλ πξνβιεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο εθινγέσλ κε ηηο
αληίζηνηρεο εγγξαθέο δεκνηώλ, λα ζπκπιεξσζνύλ απαηηνύκελα δεδνκέλα θαη
γεληθόηεξα λα δηνξζσζνύλ νη πξνβιεκαηηθέο εγγξαθέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ,
ώζηε λα είλαη εθηθηή ε εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ txt ζηελ access ηνπ Τπνπξγείνπ ρσξίο
ιάζε.

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ εθάζηνηε εξσηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζρεηηθό θείκελν πνπ
επεμεγεί ην είδνπο ειέγρνπ πνπ πινπνηείηαη. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ

Αλάθηεζε

πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνύλ νη αληίζηνηρεο εγγξαθέο.7

Αλαιπηηθά, νη δηαζέζηκνη έιεγρνη είλαη νη εμήο:
1.
Έγθπξνη δεκόηεο πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε εθινγείο: πξόθεηηαη γηα
θαλνληθέο εγγξαθέο δεκνηώλ, κή δηαγξακκέλνη θαη άλσ ησλ 17 εηώλ, νη
νπνίνη δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε εθινγείο θαη επνκέλσο δελ είλαη εληαγκέλνη ζηνλ
εθινγηθό θαηάινγν. ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο έξρνληαη θαη νη
εγγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο εθινγηθά αλελεξγνί, πξνθεηκέλνπ λα κε
μεθύγεη θάπνηα εγγξαθή από ιάζνο, εθόζνλ ν δήκνο δελ έρεη πξνιάβεη λα ηηο
ειέγμεη θαη λα ηηο ηαθηνπνηήζεη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εμάγεη ηηο εγγξαθέο ζε
excel θαη εθεί κε θίιηξα αλ ζέιεη λα εμαηξέζεη ηνπο εθινγηθά αλελεξγνύο.
Δπίζεο ζην excel κπνξεί λα ηηο ηαμηλνκήζεη θαη λα ειέγμεη θαηά θύξην ιόγν
εγγξαθέο πνπ έρνπλ επάλσ ηνπο εηδηθό εθινγηθό αξηζκό θαη είλαη εθινγηθά
ελεξγνί. ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνύλ εγγξαθέο δεκνηώλ πνπ από ιάζνο
απνπζηάδνπλ από ηνλ εθινγηθό θαηάινγν, ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα θάλεη
ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή εγγξαθήο εθινγέα κέζα ζην ζύζηεκα γηα ηελ ηξέρνπζα
αλαζεώξεζε. (βι. Υεηξνθίλεηε εηζαγσγή εθινγέα)
2.

Δθινγείο πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε δεκόηεο: ν έιεγρνο απηόο

εληνπίδεη εγγξαθέο εθινγέσλ πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε θάπνηα εγγξαθή από
ην δεκνηνιόγην. Οη εγγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ, πξνθεηκέλνπ είηε
λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή δεκόηε θαη λα κπνξεί λα
απνζηαιεί ηπρόλ κεηαβνιή αλ ππάξρεη, είηε λα δηαγξαθνύλ από ηνλ εθινγηθό
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ειέγρνπ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζε αξρείν excel, επηιέγνληαο ην

αληίζηνηρν εηθνλίδην Αποθήκεςζη ζε Excel

θαηάινγν. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη θακία ζύλδεζε εγγξαθήο εθινγέα κε
δεκόηε, ν εθινγέαο έξρεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο ηξέρνπζαο αλαζεώξεζεο σο
εγγξαθή κε έλδεημε «Κακία Μεηαβνιή».
3.

Δθινγείο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε κή έγθπξνπο δεκόηεο: πξόθεηηαη γηα

εθινγείο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε εγγξαθέο δεκνηώλ, νη νπνίνη είηε δελ έρνπλ
θαλνληθή εγγξαθή, είηε είλαη θάησ ησλ 17 εηώλ, είηε έρνπλ θελή ηελ
εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη είηε λα γίλεη ε
απαξαίηεηε δηόξζσζε ζην δεκνηνιόγην, είηε λα γίλεη ε δηαγξαθή ηνπο από
ηνλ εθινγηθό θαηάινγν.
4.

Δθινγείο ρσξίο εθινγηθό δηακέξηζκα: αθνξά εγγξαθέο εθινγέσλ πνπ

έρνπλ εληνπηζηεί ρσξίο εθινγηθό δηακέξηζκα θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
ηόζν ζηελ θαξηέια ηνπ εθινγέα όζν θαη ζηελ αληίζηνηρε εγγξαθή δεκόηε.
5.

Νένη εθινγείο κε εηδηθό εθινγηθό αξηζκό: ν έιεγρνο απηόο εληνπίδεη είηε

λένπο εθινγείο 17 εηώλ, είηε λένπο εθινγείο από πνιηηνγξάθεζε, νη νπνίνη
έρνπλ ήδε ζπκπιεξσκέλν ην πεδίν ηνπ εθινγηθνύ αξηζκνύ.
6.

Νένη εθινγείο από κεηαδεκόηεπζε/κεηαθνξά ρσξίο εηδηθό εθινγηθό

αξηζκό: πξόθεηηαη γηα λένπο εθινγείο είηε από κεηαδεκόηεπζε είηε από
κεηαθνξά, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξσκέλν ηνλ εηδηθό εθινγηθό αξηζκό. Γηα
ηηο εγγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν εηδηθόο εθινγηθόο αξηζκόο
ηόζν ζηελ θαξηέια ηνπ εθινγέα, όζν θαη ζηελ θαξηέια ηνπ δεκόηε.
7.

Δθινγείο κε κή επηηξεπηνύο ραξαθηήξεο ζηα πεδία νλνκάησλ ή

επσλύκσλ: ν έιεγρνο απηόο αθνξά εγγξαθέο εθινγέσλ, νη νπνίνη έρνπλ κή
απνδεθηνύο ραξαθηήξεο ζηα πεδία Δπσλύκσλ ή Ολνκάησλ θαη ζα πξέπεη λα
δηνξζσζνύλ, δηόηη ζα πξνθύςεη ζθάικα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ ζηελ
access ηνπ Τπνπξγείνπ.
8.

Γηπινεγγξαθέο εθινγέσλ πνπ ζπλδένληαη κε θνηλό δεκόηε: κε ηνλ

έιεγρν απηό εμεηάδεηαη αλ ππάξρνπλ δηπιέο εγγξαθέο εθινγέσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ ίδην δεκόηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα γίλεη ε
αληίζηνηρε δηαγξαθή ηνπ εθινγέα.
9.

Γηπινεγγξαθέο εθινγέσλ κε θνηλό αξηζκό δεκνηνινγίνπ: ν έιεγρνο

απηόο εληνπίδεη αλ ππάξρνπλ παξαπάλσ από έλαο εθινγείο κε ίδην αξηζκό
δεκνηνινγίνπ. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηηο εγγξαθέο απηέο θαη λα
δηαζπλδέζεη ην δεκόηε κε ηε ζσζηή εγγξαθή εθινγέα θαη πηζαλό είηε λα
δηαγξάςεη ηελ άιιε κε ηνλ ίδην αξηζκό, είηε λα ηε ζπζρεηίζεη κε ηελ έγθπξε
εγγξαθή δεκόηε.

10.

Γηπινεγγξαθέο εθινγέσλ κε θνηλό εηδηθό εθινγηθό αξηζκό: ν έιεγρνο

απηόο εληνπίδεη αλ ππάξρνπλ παξαπάλσ από έλαο εθινγείο κε ίδην εηδηθό
εθινγηθό αξηζκό. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ν αξκόδηνο ρξήζηεο λα
θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ν εηδηθόο
εθινγηθόο αξηζκόο ζηε ζσζηή εγγξαθή εθινγέα.
11.

Δθινγείο πξνεγνύκελεο αλαζεώξεζεο πνπ δε κεηαθέξζεθαλ ζηελ

ηξέρνπζα: πξόθεηηαη γηα εγγξαθέο πνπ ελώ ππήξραλ ζηελ πξνεγνύκελε
αλαζεώξεζε γηα θάπνην ιόγν δελ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ ηξέρνπζα. Σν
εξώηεκα ππάξρεη θαζαξά γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, όηη δελ έρεη ζπκβεί θάπνην
πξόβιεκα ζην ζύζηεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηαιόγνπ
θαη δελ έρεη κείλεη θάπνηνο εθινγέαο εθηόο ηεο αλαζεώξεζεο.
12.

Δθινγείο κε δηαθνξεηηθό αξηζκό δεκνηνινγίνπ ζε δεκόηε: ην εξώηεκα

απηό εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο εθείλεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό αξηζκό
κεξίδαο/κέινπο ζηελ θαξηέια ηνπ δεκόηε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
θαξηέια ηνπ εθινγέα.
13.

Δθινγείο

δηαγξακκέλνη

ιόγσ

άιιεο

αηηίαο

εθηόο

παιαηώλ

κεηαδεκνηεύζεσλ: ην εξώηεκα απηό εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο εθινγέσλ όπνπ
έρεη νξηζηεί δηαγξαθή ιόγσ άιιεο αηηίαο. Από ην εξώηεκα εμαηξνύληαη νη
δηαγξαθέο παιαηόηεξσλ κεηαδεκνηεύζεσλ νη νπνίεο δελ είραλ ελεκεξσζεί
ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν. Οη εγγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ θαζώο
ελδέρεηαη λα πξόθεηηαη γηα πξνεγνύκελεο κεηαθνξέο ζε άιιεο κεξίδεο θαη ην
ζύζηεκα λα κελ θαηόξζσζε λα εληνπίζεη ηελ ελεξγή εγγξαθή ηνπ Γεκόηε.
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα αλαηξεζεί ε δηαγξαθή ηνπ εθινγέα θαη
λα ζπλδεζεί κε απηόλ ε ελεξγή εγγξαθή ηνπ δεκόηε.

6.1 Παπάδειγμα επεξεπγαζίαρ πποβλημαηικήρ εγγπαθήρ ηων
ηελικών ελέγσων
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί ηηο εγγξαθέο πνπ
πξνθύπηνπλ από ηνπο Τελικούρ Ελέγσοςρ, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ ηύπν ειέγρνπ
θαη λα παηήζεη Αλάθηεζε
εηθνλίδην Άλνηγκα πξννξηζκνύ

. Δάλ εκθαληζηνύλ εγγξαθέο, επηιέγεη ην
θαη αλνίγεη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή.

Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ δηεξεπλά ν έιεγρνο (δει. είηε δεκνηνιόγην, είηε
εθινγηθό θαηάινγν), παξαπέκπεη ηνλ ρξήζηε ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ παξαπάλσ θαξηέια, ην Άλνηγκα πξννξηζκνύ αλνίγεη ηελ αληίζηνηρε
θαξηέια ηνπ δεκόηε.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ν έιεγρνο πνπ αθνξά π.ρ. ηνπο Δθινγείο πνπ δελ έρνπλ
ζπλδεζεί κε δεκόηεο, παξαπέκπεη ζηνλ εθινγηθό θαηάινγν θαη εκθαλίδεη ηελ
αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ εθινγέα.

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δηαζπλδέζεη ηνλ εθινγέα κε ηνλ ζσζηό
δεκόηε, ηόηε αλαδεηά ηελ εγγξαθή, ηε δηαζπλδέεη ζην πεδίν Γεκόηεο
θαη θαηόπηλ απνζεθεύεη.

7 Ενημέπωζη Εκλογικών Διαμεπιζμάηων Εκλογέων
Σν ζύζηεκα δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ελεκεξώζεη απηόκαηα ηα
εθινγηθά δηακεξίζκαηα ησλ εθινγέσλ από ηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο ησλ δεκνηώλ.
πγθεθξηκέλα, επηιέγεη από ην κελνύ ηεο Εκλογικήρ Αναθεώπηζηρ
ηελ Ενημέπωζη Εκλογικών Διαμεπιζμάηων Εκλογέων
. Δκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θαξηέια, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο
επηιέγνληαο ηελ Ανάκηηζη
εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο εθείλεο πνπ δελ
έρνπλ ελεκεξσκέλν ην Δθινγηθό ηνπο δηακέξηζκα.

Ο ρξήζηεο επηιέγεη εθείλεο ηηο εγγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ από ηηο
αληίζηνηρεο θαξηέιεο ησλ δεκνηώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα ελεκεξσζνύλ
όιεο νη εγγξαθέο πνπ έρνπλ αλαθηεζεί, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην
θαη
εηθνλίδην
ε δηαδηθαζία.

ζηε

ζπλέρεηα

ην

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί

8 Διασείπιζη εκλογικού καηαλόγος
8.1 Εςπεηήπιο εκλογέων
Ο αξκόδηνο ρξήζηεο ηνπ δήκνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηεί γεληθόηεξα ηηο
εγγξαθέο ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπο ζην αξρείν txt. Δπηιέγεη
ηνπο Εκλογείρ
από ην κελνύ ησλ Εκλογικών Καηαλόγων θαη
εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν επξεηήξην. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηεί ηα θίιηξα αλαδήηεζεο
θαη επηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηεο Αλάθηεζεο
ησλ εθινγέσλ πνπ απαηηνύληαη.

εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο

Καηόπιν, μποπεί να επεξεπγαζηεί οποιαδήποηε
εγγπαθή ανοίγονηαρ είηε ηην καπηέλα ηος δημόηη
(Άνοιγμα Συνδεδεμένου Δημότη), είηε
ηην ανηίζηοιση ηος εκλογέα

(Άνοιγμα

Εκλογέα).

8.2 Μεηαβολή εγγπαθήρ εκλογέα
Μέζα από ηελ νζόλε ηνπ εθινγέα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαβάιιεη ηα
ζηνηρεία ηνπ. Καηά ηελ απνζήθεπζε ηεο εγγξαθήο, ην ζύζηεκα ειέγρεη ην είδνο ηεο
αιιαγήο πνπ έρεη νξηζηεί ζηνλ εθινγέα (είδνο κεηαβνιήο ή δηαγξαθήο) θαη βάζεη ηεο
θίλεζεο ειέγρεη όηη δελ έρεη γίλεη αιιαγή ζε θάπνην ζηνηρείν πνπ δελ επηηξέπεηαη
βάζεη ηνπ είδνπο ηεο θίλεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα νξίζεη
δηαγξαθή ζε κηα θαξηέια εθινγέα, ν νπνίνο από ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεώξεζεο έρεη
ήδε νξηζηεί σο κεηαβνιή γεληθώλ ζηνηρείσλ θαη έρνπλ αιιάμεη θάπνηα ζηνηρεία ζηελ
θαξηέια ηνπ, θαηά ηελ απνζήθεπζε ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ζθάικα ζην ρξήζηε.

Αληίζηνηρα κελύκαηα ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ απνζήθεπζε, εθόζνλ ν ρξήζηεο
νξίζεη έλα είδνο κεηαβνιήο ή δηαγξαθήο ελώ έρεη γίλεη αιιαγή ζε ζηνηρεία ηνπ
εθινγέα πνπ δελ επηηξέπεηαη. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα πξνρσξήζεη ζηε
δηαγξαθή ζα πξέπεη λα επαλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ εθινγέα όπσο ήηαλ ζηελ
πξνεγνύκελε εθινγηθή αλαζεώξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ
εθινγέα. Γηα λα ην επηηύρεη απηό ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί ζην πάλσ κέξνο ηεο
ζειίδαο πνπ νξίδεη ηελ Επαναθοπά ηων Σηοισείων
. Με
ηελ επηινγή ηνπ ηα ζηνηρεία ζηελ θαξηέια ηνπ εθινγέα ζα επαλέιζνπλ όπσο ήηαλ
πξηλ ηηο αιιαγέο ηεο ηξέρνπζαο αλαζεώξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξεί λα
πξνρσξήζεη ζηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί θαη λα απνζεθεύζεη κε επηηπρία.
Οη αιιαγέο ζηα πεδία ηνπ εθινγέα, κέζα ζηελ θαξηέια ηνπ, επηζεκαίλνληαη κε
θόθθηλν ρξώκα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηελ ηηκή πνπ είρε ην πεδίν ζηελ
πξνεγνύκελε εθινγηθή αλαζεώξεζε πεγαίλνληαο ηνλ δείθηε από ην πνληίθη πάλσ από
ζηελ θόθθηλε εηηθέηα ηνπ πεδίνπ. Η πξνεγνύκελε ηηκή εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή
tooltip.

8.3 Φειποκίνηηη ειζαγωγή εκλογέα
Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ρεηξνθίλεηα κηα λέα έγγξαθε
εθινγέα, αλ επηιέμεη ην εηθνλίδην Νέα Δγγξαθή
. ηε ζπλέρεηα, ζηελ
θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη θάλεη ηε δηαζύλδεζε κε ηνλ δεκόηε, ζπκπιεξώλεη ην είδνο
ηεο Νέαο Δγγξαθήο θαη απνζεθεύεη ηελ εγγξαθή.

Η δηαζύλδεζε ηνπ δεκόηε γίλεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη ζπγθεθξηκέλα επηιέγνληαο
ηνλ κεγεζπληηθό θαθό
. Δκθαλίδεηαη
ην παξαθάησ επξεηήξην, ζην νπνίν ν ρξήζηεο αμηνπνηεί ηα δηαζέζηκα θίιηξα θαη
αληιεί ηα ζηνηρεία ηνπ από ην δεκνηνιόγην επηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηεο Αλάθηεζεο
.

Καηόπηλ, εληνπίδεη ηελ απαηηνύκελε εγγξαθή δεκόηε, ηελ επηιέγεη θαη παηάεη
Επιβεβαίωζη, ώζηε λα κεηαθεξζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θαξηέια ηνπ εθινγέα.
ην ζεκείν απηό, ν ρξήζηεο
έρεη ηε δπλαηόηεηα είηε λα
αλνίμεη ηελ θαξηέια ηνπ
δεκόηε
επηιέγνληαο
ην
αληίζηνηρν εηθνλίδην
,
είηε θαη λα απνζπζρεηίζεη ηελ
εγγξαθή
ζηελ πεξίπησζε
ιαλζαζκέλεο επηινγήο.
Μεηά
ην
πέξαο
ηεο
επεμεξγαζίαο
θαη
ηελ
θαηαρώξεζε ηνπ εθινγέα, ν
ρξήζηεο απνζεθεύεη ηελ εγγξαθή κε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην

.

9 Εξαγωγή απσείος txt για ειζαγωγή ζηην access
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ, ν αξκόδηνο ρξήζηεο ηνπ δήκνπ
κπνξεί λα εμάγεη ην txt αξρείν ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ην εηζάγεη
ζηε ζπλέρεηα ζηελ εθαξκνγή access ηνπ Τπνπξγείνπ. Γηα ην ζθνπό απηό, επηιέγεη
από ην κελνύ ησλ Εκλογικών Δικαιωμάηων ηη Δημιοςπγία Εκλογικού

Καηαλόγος θαη ζηε ζπλέρεηα παηάεη ηελ Δμαγσγή

. Μεηά ηελ επηινγή

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηθνλίδηνπ, βγαίλεη ην αθόινπζν κήλπκα.

Ο ρξήζηεο επηβεβαηώλεη ηελ ελέξγεηα θαη μεθηλά ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ εθινγηθνύ
θαηαιόγνπ.Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί ην αξρείν txt.
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Η πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ πνπ δεκηνπξγείηαη πεξηιακβάλεη ηελ νλνκαζία ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ, ηελ
εκεξνκελία θαη ηελ ώξα εμαγσγήο ηνπ αξρείνπ.

Σν ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο εθ λένπ ιήςεο ηνπ txt ρσξίο λα πξνεγεζεί ε
παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ, επηιέγνληαο ην εηθνλίδην
.

