
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

           ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Αθήνα,  6/10/2014 

Αρ. Πρωτ: <OIK> 38287  

Ταχ. Δ/νση :  Ευαγγελιστρίας 2 

Ταχ. Κωδ.   :  10183 

Πληροφορίες: Μαρία Πυλαρινού 

Τηλέφωνα :    213-1361153 

Email:           mpylarinou@ypes.gr 

FAX :           213-1361167, 1325 

Προς: Όλους τους Δήµους της 

Χώρας 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των µεταβολών της Ε’ Αναθεώρησης 2014 των 

βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδηµοτών. 

 

Το αρχείο της Ε’ Αναθεώρησης που περιέχει το εκλογικό σώµα του Δήµου σας, όπως αυτό 

διαµορφώθηκε µετά την ενσωµάτωση των µεταβολών της Δ’ Αναθεώρησης του έτους 2014 (δηλαδή 

µέχρι και 31/8/2014), θα 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: 

 

 

 

 

 

Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρµογή της Ε’ Αναθεώρησης 2014, για να καταχωρήσετε τις 

νέες εγγραφές και τις µεταβολές που συνέβησαν στο εκλογικό σας σώµα στο διάστηµα από 

1/9/2014 έως και 30/10/2014, και να συνεχίσετε την υποβολή/οριστικοποίηση νέων αιτήσεων, 

αιτήσεων διόρθωσης ή διαγραφής ετεροδηµοτών.  

 

Σας υπενθυµίζουµε: 

 

Από έλεγχο που έγινε στο ΟΠΣΕΔ, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές εγγραφές ενεργών 

δηµοτών υπάρχει η τιµή «όχι» στο πεδίο “ψηφίζει”. Σας επισηµαίνουµε, ότι η τιµή αυτή 

πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για όσους δηµότες έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Για 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υπερίληκες, ανήλικους, ενδεικτικές εγγραφές, κ.λ.π.) θα πρέπει να 

χρησιµοποιείτε την τιµή «εκλογικά ανενεργός». Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, και την 

διόρθωση λανθασµένων ενδείξεων, έχει πλέον προστεθεί στο εκλογικό αρχείο των 



αναθεωρήσεων εκτύπωση (ανά εκλογικό διαµέρισµα) µε τις συνολικές διαγραφές δηµοτών σας 

που έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Η εκτύπωση αυτή θα περιλαµβάνεται σε κάθε 

Αναθεώρηση. Θα πρέπει βάσει της εκτυπωµένης κατάστασης, µέσω του µενού: «Βασικοί Κατάλογοι 

-> Εκτυπώσεις -> Συνολικές διαγραφές λόγω Στέρησης», να ενηµερώσετε για όσους δηµότες 

εµφανίζονται στην κατάσταση τη σχετική τιµή (Ψηφίζει = Όχι) στο Δηµοτολόγιο σας, ώστε να µην 

τους αποστέλλετε πλέον στις εκλογικές αναθεωρήσεις, καθώς και να διορθώσετε περιπτώσεις 

άλλων δηµοτών σας που λανθασµένα έχουν την τιµή στέρησης (Ψηφίζει = Όχι) στο δηµοτολόγιο. 

Την επαναφορά ενός εκλογέα λόγω λήξης στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων την πραγµατοποιεί 

αποκλειστικά και µόνο η Δνση Εκλογών, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσής που λαµβάνει από τα 

αρµόδια Πρωτοδικεία ή τα Στρατολογικά Γραφεία της Χώρας. Δεν επιτρέπεται εσείς να 

επαναφέρετε εκλογείς που σας προσκοµίζουν αποδεικτικά λήξης µιας στέρησης, αλλά πρέπει να 

τους παραπέµπετε στις αρµόδιες υπηρεσίες, που υποχρεούνται να ενηµερώσουν βάσει της 

εκλογικής νοµοθεσίας την Δ/νση Εκλογών. 

 

Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά όλους τους διπλοεγγεγραµµένους εκλογείς καταρχήν εντός 

του Δήµου σας, αλλά και σε σχέση µε άλλους Δήµους και να προβείτε στη διαγραφή µιας εκ των 

δύο εγγραφών. Σε όποια περίπτωση πρόκειται για συνωνυµία και όχι για πραγµατική διπλοεγγραφή, 

θα πρέπει να σηµειώνετε στην εφαρµογή τη σχετική ένδειξη συνωνυµίας στους συγκεκριµένους 

εκλογείς. 

 

Τα στοιχεία της Ε’ Αναθεώρησης 2014, τα οποία πρώτα θα έχετε ΤΥΠΩΣΕΙ και ΕΛΕΓΞΕΙ 

προσεκτικά, πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία µας σε ηλεκτρονική µορφή (στην ιστοσελίδα 

https://aftodioikisi.ypes.gr), το αργότερο µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2014. Εκλογικά αρχεία που 

θα φθάνουν µε cd ή θα έρθουν ή αναρτηθούν στο διαδίκτυο µετά την καταληκτική ηµεροµηνία, 

δε θα λαµβάνονται υπόψη. 

 

 Οδηγίες για την ανάρτηση των σχετικών εκλογικών αρχείων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου µας στην θέση:  Εκλογές � Ανακοινώσεις. Παρακαλείσθε κατά την ανάρτηση των 

εκλογικών αρχείων να συµπιέζετε τα αρχεία σας, χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραµµα 

επιθυµείτε (πχ Winzip, Winrar, 7zip κλπ). Επίσης, αν είναι να αναρτηθούν περισσότερα του ενός 

(1) αρχεία (πχ βασικό αρχείο και βοηθητικό αρχείο ετεροδηµοτών) τότε θα πρέπει να τα 

συµπιέζετε όλα σε ένα φάκελο και όχι δύο διαφορετικά συµπιεσµένα αρχεία. Το όνοµα του αρχείου 

- φακέλου που θα αναρτάτε πρέπει να έχει τη µορφή ΧΧΧΧ_Ε_2014 (όπου ΧΧΧΧ ο κωδικός του 

Δήµου). 

 

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.  

 

 

  Παραµένουµε στην διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση απαιτηθεί.                                                                        

     

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                              

Εσωτερική Διανοµή (µε email):                                          

1. Γρ. κ. Υπουργού 

2. Γρ. κ. Αν. Υπουργού                                                                                      

3. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα                                       Στρατής Μαραγκός   

4. Γρ. κ. Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακών Προγραµµάτων                                                              

5. Δ/νση Εκλογών                        

 

 


