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Προς
Όλους τους Δήμους εκτός Αττικής &
Κυκλάδων
Γραφεία κ.κ. Δημάρχων,
Να ενημερωθούν οι Υπηρεσίες:
• Διοίκησης,
• Οικονομικού,
• Δημοτολογίου

Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη διαδικασία των διμηνιαίων
εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος
«Μητρώου Πολιτών».

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζοντας την εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων χρηστών των υποσυστημάτων του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο
Πολιτών», έχει προγραμματίσει νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης,
στη χρήση του υποσυστήματος κατάρτισης των διμηνιαίων αναθεωρήσεων
εκλογικών καταλόγων.
Οι εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές και απευθύνονται στους αρμόδιους
δημοτικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με τις διμηνιαίες εκλογικές
αναθεωρήσεις. Οι εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν στις ίδιες αίθουσες
τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν και οι προηγούμενοι κύκλοι
εκπαίδευσης, δηλαδή στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ανήκουν οι
Δήμοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα εκπαίδευσης χρηστών μητρώου πολιτών, μαζί με το σχετικό
εκπαιδευτικό υλικό (http://www.ypes.gr/el/mp/).
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Σας επισημαίνουμε ότι η κατάρτιση των πινάκων της Α’ Αναθεώρησης εκλογικών
καταλόγων έτους 2018, η οποία αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών το
αργότερο έως την 16/03/2018, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση του
νέου υποσυστήματος εκλογικών καταλόγων του πληροφοριακού συστήματος
«Μητρώο Πολιτών» και ως εκ τούτου η εκπαίδευση των αρμοδίων υπαλλήλων
είναι απολύτως αναγκαία.
Παρακαλούνται οι Δήμοι να μεριμνήσουν για την συμμετοχή των αρμοδίων
υπαλλήλων τους στις καθορισμένες αίθουσες, σύμφωνα με το αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών πρόγραμμα. Το χρονικό διάστημα που θα
διεξαχθούν οι εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις θα είναι:
•

από 20/02 έως 27/02 (για μια (1) εκπαιδευτική ημέρα για κάθε Δήμο)

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Εσωτερική διανομή (με e-mail)
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γενικό Δ/ντή Εσωτερικών & Ηλ.
Διακυβέρνησης
4. Δ/νση Εκλογών
5. Δ/νση Αστικής και Δημοτικής
Κατάστασης
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

