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Αθήνα,      6/7/2017 

Αρ.Πρωτ.: οικ.22901 

Ταχ. Δ/νση:   Ευαγγελιστρίας 2 

Ταχ. Κωδ.:     10183 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο:     213-1361550 

Fax:               213-1361167 

Email:            mpsupport@ypes.gr 

Προς  

Όλους τους Δήµους της Χώρας 

(Υπηρεσίες Πληροφορικής, Ληξιαρχείων 

και Δηµοτολογίων) 

ΘΕΜΑ: Τεχνολογικά θέµατα σύνδεσης των Ληξιαρχείων και Δηµοτολογίων στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Μητρώου Πολιτών  

Σχετ.: Το αρ. πρωτ.: ΤΑΔΚ ΟΙΚΟΘΕΝ 511/2017/18.5.2017 έγγραφό µας 

 

Ενόψει της πρακτικής εξάσκησης των υπαλλήλων Δηµοτολογίου-Ληξιαρχείου στη χρήση του νέου 

πληροφοριακού συστήµατος Μητρώου Πολιτών (ΠΣΜΗΠΟΛ), η οποία σύµφωνα µε το ως άνω 

σχετικό µας έγγραφο θα ακολουθήσει µετά το πέρας των εκπαιδευτικών σεµιναρίων που 

πραγµατοποιήθηκαν µέσω τηλεδιάσκεψης ή στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), θα πρέπει οι υπηρεσίες Πληροφορικής των Δήµων να διασφαλίσουν ότι η 

σύνδεση στο εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα είναι εφικτή και δεν παρουσιάζονται προβλήµατα. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί έλεγχος των παρακάτω: 

1. Ότι ο DNS server της υπηρεσίας σας είναι ορθά παραµετροποιηµένος ώστε να αναζητά το 

URL του ΠΣΜΗΠΟΛ (https://mp.ypes.gr/#/) στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αν η αναζήτηση του URL 

δεν είναι επιτυχής θα πρέπει ο DNS server της υπηρεσίας σας να προσαρµοστεί κατάλληλα 

από τον αρµόδιο υπάλληλο Πληροφορικής του Δήµου σύµφωνα και µε την καθοδήγηση από 

την τεχνική υποστήριξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έτσι ώστε να προστεθεί στον DNS το 

“mp.ypes.gr”. 

2. Ότι οι περιηγητές (browsers) των σταθµών εργασίας των υπηρεσιών σας, που θα συνδέονται 

στο ΠΣΜΗΠΟΛ, είναι έκδοσης της τελευταίας τριετίας και όχι προγενέστερης.  

 

Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήµατα που εµπίπτουν σε κάποιες από τις ανωτέρω 

περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν άµεσα τα αναγκαία µέτρα θεραπείας. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.  

 

 Ο Γεν. Διευθυντής 

Κοινοποίηση:  

1. ΚτΠ ΑΕ  

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

2. Ένωση Εταιριών ALTEC AE – OTS AE – QnR AE 

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

 

Εσωτερική Διανοµή (µε e-mail):  

1. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών 

2. Δ/νση Αστικής & Δηµοτικής Κατάστασης  

   Θ. Οικονόµου 



 

 

 

 

 


