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ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της ΒΓ’ Αναθεώρησης 2019 των 
βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων 

ετεροδημοτών. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των Ευρωεκλογών και των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών 2019, 
οι αναθεωρήσεις Β’ και Γ’ θα διεξαχθούν μαζί. Το αρχείο της ΒΓ’ Αναθεώρησης 2019 που περιέχει το εκλογικό 

σώμα του Δήμου σας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των μεταβολών της Α’ Αναθεώρησης 

του έτους 2019, βρίσκεται στη διάθεσή σας μέσω ασφαλούς συνδέσμου (https://aftodioikisi.ypes.gr) στο 
διαδίκτυο. Πρόκειται για το εκλογικό σώμα βάσει του οποίου θα τυπωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι για τη 

διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών και Ευρωεκλογών 2019. 

 
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο αρχείο της ΒΓ’ Αναθεώρησης 2019 θα πρέπει να συμπεριλάβετε τυχόν 

νέους εκλογείς 17 ετών (γεννηθέντες το 2002) που δεν συμπεριλήφθηκαν στην Α’ Αναθεώρηση 2019, καθώς 
και όλους τους «Παραλειφθέντες Εκλογείς» που θα ψηφίσουν με πιστοποιητικό.  

 

Όσον αφορά τις αιτήσεις ετεροδημοτών, σας υπενθυμίζουμε: 

 

 Στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή), οι εκλογείς που είναι 

γραμμένοι στους καταλόγους ετεροδημοτών ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο 
στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες.  

 Στις Ευρωεκλογές ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής. 

Επισημαίνεται ότι στον εκλογικό κατάλογο της βασικής τους εγγραφής θα υπάρχει η ένδειξη «Ε-

ετεροδημότης». 
 Υπενθυμίζεται ότι στις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογικό 

τμήμα του δήμου διαμονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την 

ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως αυτό ισχύει κατά τις 
βουλευτικές εκλογές. 

 
 

Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή για τα παρακάτω: 

 Εισαγωγή Εκλογικών Στοιχείων Access Εκλογείς Μη Συνδεδεμένοι με Δημότη  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 προτεινόμενοδημότη αν το μοναδικό 
στοιχείο ταυτοποίησης είναι ο αριθμός δημοτολογίου. 

 Εισαγωγή Εκλογικών Στοιχείων Access«Εκλογείς Συνδεδεμένοι με Δημότη». Στο βήμα αυτό 

κάνουμε ενημέρωση των εκλογικών στοιχείων της εγγραφής του Δημότη. Ειδικά, στο σφάλμα 

σύνδεσης «το εκλογικό διαμέρισμα διαφέρει μεταξύ εκλογέα και δημότη», αν μας εμφανίσει εγγραφές 

με πορτοκαλί χρώμα σημαίνει ότι έγινε εντός του διμήνου αλλαγή εκλογικού διαμερίσματοςστο 
δημοτολόγιο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιλέγουμε τις εγγραφές για ενημέρωση. Η ενημέρωσή τους 

https://aftodioikisi.ypes.gr/


θα γίνει από επόμενο βήμα στη διαδικασία της αναθεώρησης «Ενημέρωση Εκλογικών Διαμερισμάτων 

Εκλογέων». 

 Στον τελικό έλεγχο «Έγκυροι δημότες που δεν έχουν συνδεθεί με εκλογείς» θα πρέπει να ελέγξετε αν οι 

δημότες πρέπει να υπάρχουν ή όχι στο εκλογικό σώμα και να κάνετε προσθήκη εκλογέα εφόσον ο 
εκλογέας πρέπει να υπάρχει και δεν βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο.Αν ο εκλογέας υπάρχει στον 

εκλογικό κατάλογο αλλά είναι συνδεδεμένος με λάθος δημότη (πχ προηγούμενη διαγραμμένη κανονική 
εγγραφή του) τότε θα πρέπει να αποσυνδέσετε το λανθασμένο δημότη και να συνδέσετε το σωστό.  

 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 txtστην access υπάρχει πιθανότητα να σας εμφανιστούν κάποια 
λάθη(εγγραφές που δεν ενημερώθηκαν στην access, με κόκκινο μήνυμα σφάλματος). Θαπρέπει 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 

1/3/2019 έως και 30/6/2019, θα μας το αποστείλετετο αργότερο μέχρι τις 15Ιουλίου2019.Το εκλογικό 
υποσύστημα στο Μητρώο Πολιτών μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από 1 Ιουλίου 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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