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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                 Αθήνα,  3  Ιουνίου  2014 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ         Αριθμ. Πρωτ. :  <οικ.> 22791 

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ                                                                    

Ταχ. Δ/νση             :  Ευαγγελιστρίας 2                                       Προς: Τους Δήμους : Πειραιά,   

Ταχ. Κωδ.                : 10183                                                                   Λαρισαίων και Πατρέων 

Πληροφορίες           :  Νίκος Δρόσος 

Τηλέφωνο κέντρο     : 213-136-1550                                                 υπόψη : α) κ.κ. Δημάρχων 

e-mail                      : n.drosos@ypes.gr                                                        β) κ.κ. Ληξιάρχων τους 

FAX                        : 213-136-1167  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια 

του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»  

 

ΣΧΕΤ:  α) το με αριθμό πρωτ. Φ.131360/2613/31-1-2014 έγγραφό μας  

            β) η με αριθμό πρωτ. Φ.131360/12476/8-5-2013 Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του τύ-

που και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων  

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, σας γνωστοποιούμε και επισήμως ότι από τις 12 Μαΐου 2014 

έχει ξεκινήσει, στους χώρους των Ληξιαρχείων σας, η Φάση Γ’ των έργων ψηφιοποίησης των ληξιαρχι-

κών πράξεων με τη σάρωσή τους από τα ληξιαρχικά βιβλία σας. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να δι-

ευκολύνετε κατάλληλα τους  αναδόχους των έργων στην εργασία τους στους χώρους σας.  

Ιδιαίτερα, και για την ανάγκη της μηχανογραφικής κάλυψης της περίπτωσης που θα εμφανιστεί μεταβολή 

μιας ληξιαρχικής πράξης η οποία ήδη έχει σαρωθεί, καλείστε από 2 Ιουνίου 2014 και μετά να χρησιμο-

ποιήσετε το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιοποιημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΨ) που έχει 

αναπτυχθεί σε συνεργασία της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου και του αναδόχου του έρ-

γου και αποτελεί μέρος του όλου εγχειρήματος. Όσες μεταβολές υπάρξουν για ληξιαρχικές πράξεις που 

έχουν εκδοθεί προ της 9ης Μαΐου 2013 και έχουν ήδη σαρωθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει υποχρεωτικά, 

αφού επισημειωθούν χειρόγραφα στο περιθώριο των ενυπόγραφων ληξιαρχικών πράξεων στο υφιστάμε-

νο βιβλίο, να καταχωριστούν μαζί με την αναφερόμενη ληξιαρχική πράξη τους στο ΠΣΛΗΨ. Ακολούθως, 

το «Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης», το οποίο αποτελεί την πλήρη αποτύπωση του συνόλου των στοι-

χείων της ληξιαρχικής πράξης, καθώς και το «Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης» για αυτές τις πράξεις 

θα εκδίδονται μόνον από το ΠΣΛΗΨ, και σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3979/2011 

(ΦΕΚ 138 Α’/16-6-2011) θα έχουν όμοια αποδεικτική ισχύ προς τις ενυπόγραφες εκ μέρους των δηλού-

ντων και του ληξιάρχου ληξιαρχικές πράξεις (όπως άλλωστε συμβαίνει και για τις μεταβολές των ληξι-

αρχικών  πράξεων που έχουν συνταχθεί μετά την 8η Μαΐου 2013, σύμφωνα με το ανωτέρω β’ σχετικό). 

Για την πρόσβαση στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα (που ενεργοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://lp-psif.ypes.gr/) θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί με αυτούς που έχουν οι κ.κ. Ληξίαρχοι 

και οι διαπιστευμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων 

(ΠΣΛΗΠ) του Υπουργείου μας.  

Ελληνική   
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Είναι ευνόητο ότι το ΠΣΛΗΨ θα είναι :  

 σε πλήρη λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των σαρώσεων και την αποχώρηση του αναδόχου από το 

Ληξιαρχείο και  

 σε μερική λειτουργία καθ’ όσο χρόνο ο ανάδοχος σαρώνει τις ληξιαρχικές πράξεις μέσα στο χώρο του 

Ληξιαρχείου και για όσες μεταβολές εμφανίζονται σε πράξεις που έχουν ήδη σαρωθεί. 

Το ΠΣΛΗΨ για διευκόλυνση των Ληξιάρχων και των χρηστών του έχει πανομοιότυπη λειτουργία με το 

ΠΣΛΗΠ, καθώς επίσης και ενσωματωμένο το εγχειρίδιο χρήσης. Ειδικότερα παρακαλούμε τις ενδεχό-

μενες απορίες ή παρατηρήσεις σας, να τις στέλνετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

lix.support@ypes.gr για να έχετε σωστή και τεκμηριωμένη απάντηση και για τηλεφωνική υποστήριξη 

μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτόν στο 213-136-1550. 

 

Τα υπόλοιπα Ληξιαρχεία της χώρας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, θα ενημερώνονται πλέον για την 

έναρξη στους χώρους τους της Φάσης Γ’ με έγγραφο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου 

μας (ΔΜΗΕΣ), η οποία σε συνεργασία με τους αναδόχους των υποέργων ψηφιοποίησης, στα οποία ανήκει 

το κάθε Ληξιαρχείο, θα ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης. Με την ανακοίνωση της έναρξης της Φάσης 

Γ’ σε κάθε Ληξιαρχείο, η ΔΜΗΕΣ θα αποδίδει δικαιώματα πρόσβασης στο ΠΣΛΗΨ στους αντίστοιχους 

Ληξιάρχους και χρήστες του κάθε Ληξιαρχείου. 

                                                          Ο Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών 

  

 

 

                                                                                                  Λεωνίδας Γρηγοράκος 

Κοινοποίηση :  

1. Κ.Ε.Δ.Ε.  

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

2. Όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας μέσω των οικείων Δήμων 

3. ΚτΠ ΑΕ  

Χανδρή 3, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης 

6. Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης 

7. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ 
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