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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ FAX 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ    Αθήνα,          17 / 5 / 2016 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ                    Αριθµ. Πρωτ.: <οικ.>  17131 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                    

Ταχ. Δ/νση             :  Ευαγγελιστρίας 2                              Προς: Τα Ληξιαρχεία του πίνακα αποδεκτών 

Ταχ. Κωδ.                : 10183                                                          δια µέσου των Δηµάρχων τους 

Πληροφορίες           :  Κατερίνα Κορµανού 

Τηλέφωνο κέντρο     : 213-136-1007   

e-mail                      : kkormanou@ypes.gr  

FAX                        : 213-136-1167  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποτελέσµατα επεξεργασίας δειγµάτων καταχωρηµένων ληξιαρχικών πράξεων  

Σχετ : το µε αριθµό πρωτ.  45229/20-11-2014 έγγραφό µας 

 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου µας, µε το οποίο ζητούσαµε δείγµατα καταχωρηµένων 

ληξιαρχικών πράξεών (ΛΠ) σας, προκειµένου να προχωρήσουµε στον έλεγχό τους, ώστε να διαπιστωθεί 

η δυνατότητα αξιοποίησής τους για να µην δαπανηθούν χρήµατα για την επανακαταχώρησή  τους, σας 

πληροφορούµε τα παρακάτω :  

 

Μετά από τον έλεγχο, που πραγµατοποίησαν τα συλλογικά του όργανα το Υπουργείο (ΟΔΔΕ κ’ ΕΠΠΕ 

του έργου) µαζί µε τον ανάδοχο του έργου «Πληροφοριακό Σύστηµα Μητρώου Πολιτών», της ποιότητας 

των δειγµάτων καταχωρηµένων ληξιαρχικών πράξεων (ΛΠ) σε σχέση µε τις σαρωµένες ΛΠ σας 

διαπιστώθηκε ότι οι καταχωρηµένες σε πληροφοριακό σύστηµα σας ΛΠς δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 

του έργου και θεωρούνται ότι αυτές δεν έχουν ποτέ καταχωρηθεί. Με τον  έλεγχο του δείγµατος της 

Βάσης Δεδοµένων των καταχωρηµένων  ληξιαρχικών πράξεων (ΛΠ) εντοπίστηκαν πολλαπλές ελλείψεις 

σε πεδία καθώς και αναντιστοιχίες µεταξύ των καταχωρηµένων ΛΠ και των ΛΠ που βρίσκονται στο 

Ληξιαρχικό Βιβλίο. Αναλυτικότερα : 

- Σε ΛΠ Θανάτων παρουσιάστηκαν προβλήµατα καταχωρήσεων βάση οδηγιών όπως λάθος 

καταχώρηση από πεδία ΛΠ / καταχωρήσεις επωνύµου και ονόµατος στο ίδιο πεδίο / αρκετά πεδία 

µε κεφαλαία / λανθασµένη ηµεροµηνία θανάτου / παράλειψη καταχώρησης επώνυµου συζύγου / 

συντοµευµένο έτος ηµεροµηνία θανάτου / λανθασµένη καταχώριση φύλου / λανθασµένη 

καταχώριση ή απουσία οικογενειακής κατάστασης / γράµµατα τόµων µε λατινικούς χαρακτήρες, 

κλπ. 

 

- Σε ΛΠ Γάµων παρουσιάστηκαν προβλήµατα καταχωρήσεων όπως παράλειψη ή λάθος καταχώρηση 

ηµεροµηνίας γέννησης και των δύο συζύγων / λάθος καταχώρηση στο κύριο όνοµα και των 2 

συζύγων / συντοµευµένο έτος ηµεροµηνίας γάµου & ηµεροµηνίες γέννησης συζύγων / απουσία 

στοιχείων δηµοτολογίου / απουσία βαθµού γάµου / καταχωρήσεις µε κεφαλαία γράµµατα / ονόµατα 

αλλοδαπών µε ελληνικούς χαρακτήρες / γράµµατα τόµων µε λατινικούς χαρακτήρες κλπ. 

 

Ελληνική   
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- Σε ΛΠ Γεννήσεων παρουσιάστηκαν προβλήµατα καταχωρήσεων όπως λάθος καταχώρηση στο 

όνοµα παιδιού, αφού το 2ο όνοµα έπρεπε να καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο / λάθος 

καταχωρήσεις στο όνοµα και στο επώνυµο πατέρα / παράλειψη καταχώρησης Χώρας και Νοµού 

στον τόπο γέννησης / συντοµευµένο καταχωρηµένο έτος ηµεροµηνίας γέννησης / καταχωρήσεις µε 

κεφαλαία γράµµατα / απουσία ονοµάτων γονέων / απουσία δηµοτολογικών στοιχείων / ονόµατα 

αλλοδαπών µε ελληνικούς χαρακτήρες κλπ. 

 

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο αποφάσισε ότι οι καταχωρηµένες, σε πληροφοριακό σύστηµα, ΛΠ σας δεν 

καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου και η διαδικασία ψηφιοποίησής τους θα προχωρήσει εκ του 

µηδενός (δηλαδή θα καταχωρηθούν όλες ανεξαιρέτως οι ΛΠ σας). 

 

Είναι ευνόητο ότι θα εγκαταλείψετε τη λειτουργία του πληροφοριακού σας συστήµατος και θα 

χρησιµοποιείτε για τις µεταβολές των σαρωµένων ΛΠ σας µόνο το ΠΣΛΗΨ, όπως άλλωστε σας 

έχουµε επισηµάνει µε το έγγραφό µας για την έναρξη της διαδικασίας σάρωσης των ΛΠ σας. 

 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία – επεξήγηση. 

 

                                                                                   Ο Διευθυντής 

 

 

                                                                                                            Στρατής Μαραγκός 

                                                                                                             Συντονιστής ΟΔΔΕ 

Κοινοποίηση (µε FAX) :                                                               Εθν. Ληξιαρχείου-Μητρώου Πολιτών 

1. Κ.Ε.Δ.Ε.  

Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 10678, Αθήνα 

2. ΚτΠ ΑΕ  

Χανδρή 3, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο (fax : 213 1300800) 

3. Ένωση Εταιριών ALTEC AE – MASTER AE – OTS AE – QnR AE 

Πάτµου 12, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι (fax : 210 6872687) 

Εσωτερική Διανοµή (µε e-mail): 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών 

4. Δ/νση Αστικής και Δηµοτικής Κατάστασης 

5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ 

 ΚΙΛΚΙΣ  ΚΙΛΚΙΣ  ΚΙΛΚΙΣ  

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ  

 ΞΑΝΘΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ  

ΛΙΝΔΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ  


