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Προς: Όλους τους Δήμους της Χώρας –
Υπηρεσίες Δημοτολογίου–
Υπευθύνους Αναθεώρησης
Εκλογικών Καταλόγων

ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων για την καταχώριση των μεταβολών της Β’ Αναθεώρησης 2021 των βασικών
εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών.
Το αρχείο της B’ Αναθεώρησης 2021 που περιέχει το εκλογικό σώμα του Δήμου σας, όπως αυτό
διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της Α’ Αναθεώρησης του έτους 2021, βρίσκεται στη
διάθεσή σας μέσω ασφαλούς συνδέσμου (https://aftodioikisi.ypes.gr) στο διαδίκτυο. Για την καταχώριση των
μεταβολών της Β’ Αναθεώρησης 2021 θα πρέπει να εξάγετε το αρχείο μεταβολών(txt)του διμήνου Μαρτίου –
Απριλίου μέσα από το εκλογικό υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών»,
ελέγχοντας πρώτα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί το σύστημα. Το εκλογικό υποσύστημα
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από 4η Μαΐου 2021. 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 αναρτήσετε.
Σχετικά με τη Β' Αναθεώρηση 2021, σας γνωρίζουμε τα εξής:










Πρέπει να ελέγξετε αν για κάποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν κάποιοι νέοι εκλογείς (γεννημένοι το έτος
2004) στην ΣΤ' εκλογική αναθεώρηση. Τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει συμπεριλάβετε στην τρέχουσα
αναθεώρηση.
Πρέπει να ελέγξετε όλους τους διπλοεγγεγραμμένους εκλογείς τόσον εντός του Δήμου σας, όσο και σε
σχέση με άλλους Δήμους και να προβείτε στη διαγραφή μιας εκ των δύο εγγραφών. Να δώσετε ιδιαίτερη
προσοχή στις διπλοεγγεγραμμένες γυναίκες με το γένος στον ίδιο Δήμο, αλλά και σε διαφορετικούς
Δήμους.
Στο δημοτολόγιο, όταν έρχεται εκκρεμότητα μεταβολής διόρθωσης εγγραφής «ΧΑΔ» σε εγγραφή
σας, που είναι διαγραμμένη λόγω μεταδημότευσης και περιέχει αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος, δε
θα το επιλέγετε για ενημέρωση. Αν το επιλέξετε, το σύστημα θα ενημερώσει στην εγγραφή σας το
εκλογικό διαμέρισμα του Δήμου προορισμού.
Αν κατά την εισαγωγή εκλογικών στοιχείων access στο πεδίο «Εκλογείς μη συνδεδεμένοι με δημότη»
εμφανίζεται στο σφάλμα σύνδεσης εκλογέα το μήνυμα «Ο αριθμός δημοτολογίου ταυτοποιήθηκε αλλά τα
προσωπικά στοιχεία διαφέρουν», θα πρέπει να συνδέσετε τον εκλογέα με τον δημότη που έχει τα ίδια
προσωπικά στοιχεία με αυτά του εκλογέα. Σε καμία περίπτωση δε συνδέετε 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.
Επίσης θα πρέπει να παρακολουθείτε τις διαγραφές λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων που
πραγματοποιούνται από το ΥΠΕΣ σε κάθε Αναθεώρηση και να μην συμπεριλαμβάνετε τους διαγραμμένους
λόγω στέρησης εκλογείς στις επόμενες αναθεωρήσεις. Θα πρέπει, βάσει της λίστας που λαμβάνετε, να
ενημερώνετε και τις εγγραφές του δημοτολογίου σας με την κατάλληλη ένδειξη «ΟΧΙ» στο πεδίο
«Εκλογικά Δικαιώματα». Επίσης, αν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα για τη λήξη στέρησης πολιτικών
δικαιωμάτων κάποιου εκλογέα, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Δ/νση Εκλογών, η οποία προβαίνει στην
επανεγγραφή του εκλογέα και στη γραπτή ενημέρωσή σας.
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Παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε στο αρχείο access του Δήμου σας, το οποίο θα μας αποστείλετε,
όλα τα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ". Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την τηλεφωνική
επικοινωνία μας. Το email πρέπει να είναι το email του υπηρεσίας του Δημοτολογίου σας.
Αφού ενσωματώσετε όλες τις μεταβολές που συνέβησαν στο εκλογικό σας σώμα στο διάστημα από
1/3/2021 έως και 30/4/2021 θα μας αποστείλετε το εκλογικό αρχείο το αργότερο μέχρι τις 17 Μαΐου 2021.
Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της αναθεώρησης μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα
στο email: anatheorisi@ypes.gr. Για ερωτήσεις σχετικά με τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θα επικοινωνείτε
με τη Δ/νση Εκλογών στο τηλέφωνο 213 136 1009 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekloges@ypes.gr.

Εσωτερική Διανομή
Ο Γενικός Διευθυντής
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Εσωτερικών & Ηλεκ/κής Διακυβ/σης
Θεόδωρος Οικονόμου
4. Δ/νση Εκλογών
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