
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                 Αθήνα, 10  Μαίου 2016 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ          Αριθµ. Πρωτ.: 15611 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση :   Ευαγγελιστρίας 2                                            Προς: Όλους τους Δήµους της Χώρας 

Ταχ. Κωδ.  :    10183                                                                     (Υπηρεσίες Δηµοτολογίου και 

Τηλ. Κέντρο :  213-136-1550                                                          Ληξιαρχείων) 

Ε-mail:           edsupport5@ypes.gr 

FAX :             213-1361167 

 

ΘΕΜΑ:  Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος Διασύνδεσης Δηµοτολο-

γίων-Ληξιαρχείων  

ΣΧΕΤ:  α) το άρθρο 17 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’/21.2.2016) 

β) το µε αριθµό πρωτ. 7650/9.3.2016 έγγραφό µας 

γ) η µε αριθµό πρωτ. 12466/18.04.2016 (ΑΔΑ:7ΕΚΑ465ΦΘΕ-Ω5Δ) Απόφαση του Υ-

πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 1281/Β’/5.5.2016) 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας πληροφορούµε ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(ΔΗΔ) έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης Δηµοτολογίων-

Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ) από την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016, 09:00 π.µ. 

 

Το ΠΣ ΔΙΔΗΛ θα τροφοδοτείται κεντρικά και σε εβδοµαδιαία βάση µε νέα ληξιαρχικά γεγονότα (νέες 

ληξιαρχικές πράξεις) και µε µεταβολές/διορθώσεις παλαιότερων ληξιαρχικών γεγονότων (ληξιαρχικές 

πράξεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε προηγούµενη χρονική στιγµή), τα οποία θα λαµβάνονται µέσω 

του Πληροφοριακού Συστήµατος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ).  

 

Οι διαπιστευµένοι χρήστες δηµοτολογίων της χώρας συνδεόµενοι στο ΠΣ ΔΙΔΗΛ θα µπορούν να βλέ-

πουν µόνο τα ληξιαρχικά γεγονότα, που αφορούν τα δηµοτολόγια του Δήµου τους και να τα εκτυπώνουν 

είτε µεµονωµένα, είτε µαζικά. Ειδικότερα θα µπορούν να έχουν πρόσβαση:  

• στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που αφορούν θανόντες έλληνες δηµότες του Δήµου τους ή 

αλλοδαπούς στους οποίους δηλώθηκε ως δήµος εγγραφής ο Δήµος τους (αφορά πιθανές ενδει-

κτικές εγγραφές). 

• στις ληξιαρχικές πράξεις γάµου, όπου τουλάχιστον ένας έλληνας ή µια ελληνίδα σύζυγος φαίνε-

ται ως εγγεγραµµένος(η) στο δηµοτολόγιο του Δήµου τους. 

• στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, όπου είτε ο έλληνας πατέρας είτε η ελληνίδα µητέρα φαίνο-

νται ως εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο του Δήµου τους.  

Ακολούθως οι υπάλληλοι των δηµοτολογίων µε βάση τις εκτυπώσεις των ληξιαρχικών πράξεων από το 

ΠΣ ΔΙΔΗΛ, θα πρέπει να ενηµερώνουν ανάλογα (µε εγγραφές, διαγραφές, µεταβολές) τα δηµοτολόγιά 

τους, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Στα εκτυπωµένα αντίτυπα εµφανίζεται πάνω δεξιά δήλωση υπογεγραµµένη από τον προϊστάµενο της 

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. η οποία βεβαιώνει πως «Το παρόν είναι α-

ντίτυπο Ληξιαρχικής Πράξης που έχει καταχωριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 8Α του ν.4144/2013 και έχει 

Ελληνική   
 
 
 
 



 

 

ίση αποδεικτική δύναµη µε την ενυπόγραφη εκ µέρους του δηλούντα και ληξιάρχου εκτυπωµένη Ληξιαρ-

χική Πράξη (άρθρο 17 του ν.4368/2016). Εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο για χρήση δηµοτολογίου».  

 

Πλέον, οι Ληξίαρχοι, σε ότι αφορά Ληξιαρχικές Πράξεις µε ηµεροµηνία δήλωσης από 20/4/2016 και 

έπειτα, δεν υποχρεούνται να αποστέλλουν αντίτυπα των πράξεων αυτών στα Δηµοτολόγια της Χώρας. 

Επιπλέον, σας ενηµερώνουµε ότι στο ΠΣ ΔΙΔΗΛ εµφανίζονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που έχουν δη-

λωθεί από 1/1/2015 και έπειτα, γιατί αποφασίστηκε να διευκολυνθούν κάποια µεγάλα Ληξιαρχεία που 

λόγω φόρτου εργασίας δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει την αποστολή όλων των ληξιαρχικών πράξεων του 

έτους 2015. Σε τέτοια περίπτωση καλό θα ήταν τα εν λόγω Ληξιαρχεία να ενηµερώσουν µε έγγραφό τους 

όλους τους Δήµους της Χώρας για το ακριβές διάστηµα για το οποίο δεν έχουν αποστείλει ληξιαρχικές 

πράξεις, ώστε οι υπάλληλοι των δηµοτολογίων να τις αντλήσουν από το ΠΣ ΔΙΔΗΛ.  

Επισηµαίνεται ότι οι κωδικοί εισόδου των χρηστών του ΠΣ ΔΙΔΗΛ θα είναι οι ίδιοι µε αυτούς της 

δοκιµαστικής λειτουργίας του. Μέσω ηλεκτρονικής προειδοποίησης (banner) του ΠΣ ΔΙΔΗΛ θα ενη-

µερωθείτε για την ηµεροµηνία από την οποία θα µπορείτε να αλλάξετε, εφόσον το επιθυµείτε, τους κω-

δικούς πρόσβασής σας. 

Τυχόν ερωτήµατά σας για τη λειτουργία του ΠΣ ΔΙΔΗΛ, παρακαλούµε να µας τα αποστέλλετε στο λογα-

ριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου : edsupport5@ypes.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης είναι το 

213-136-1550. 

Σας προτρέπουµε να παρακολουθείτε συχνά τους λογαριασµούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) σας  

που µας έχετε αποστείλει, καθώς και τον ιστοχώρο του Υπουργείου ( www.ypes.gr ) για να  ενηµερώνε-

στε έγκαιρα και σωστά γύρω από την πορεία λειτουργίας του ΠΣ ΔΙΔΗΛ. 

  

                                                                                                    Ο Διευθυντής 

Εσωτερική Διανοµή (µε email):                                                                                                                                                  

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα           

3. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Ηλ. Διακυβέρνησης & Εκλογών                Στρατής Μαραγκός 

4. Δ/νση Αστικής και Δηµοτικής Κατάστασης 

5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 


