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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΤΑ 
          και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Αθήνα,   16   Ιουλίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: <οικ> 28280 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση :    Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κωδ.  :     10183 
Πληροφορίες: Δ. Πολυχρονοπούλου 
Τηλέφωνο :     2131361157 
Fax :                 2131361167 
Email:              d.polyxronopoulou@ypes.gr 

Προς: όλους τους Δήμους  της χώρας 
            υπόψη  των  κ. Δημάρχων  και  
            των Υπηρεσιών  Δημοτολογίων τους  

 
 
 

ΘΕΜΑ:  Διόρθωση λαθών σε εγγραφές που παρουσιάζουν ασυμβατότητα ανάμεσα στο ‘ΟΠΣ 
Εθνικό Δημοτολόγιο’ και τις τοπικές βάσεις δημοτολογίων των Δήμων  

Σχετ.:     Το με αριθμό πρωτ. 10183/12.03.2014 έγγραφό μας 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι εκτός των ΚΕΠ, που ήδη έχουν πρό-

σβαση και άλλοι διαπιστευμένοι δημόσιοι φορείς προβλέπεται να έχουν, στο αμέσως επόμενο 

χρονικό διάστημα, πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-

κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣ ΕΔ), όπως η ΕΛ.ΑΣ. (για την έκδοση αστυνομικής 

ταυτότητας), το Υπουργείο Παιδείας (για την εγγραφή μαθητών στα σχολεία), το ΑΣΕΠ (για τα δι-

καιολογητικά προσλήψεων) κ.ά. 

Από τη μέχρι τώρα ηλεκτρονική αυτή πρόσβαση έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τα 

στοιχεία που αποτυπώνονται στις Βεβαιώσεις, που εκδίδουν τα ΚΕΠ, είναι ελλιπή ή λανθασμένα, 

σε σχέση με αυτά που τηρούνται στις τοπικές βάσεις των δημοτολογίων των Δήμων. Από έλεγχο, 

που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας, η ασυμβατότητα μεταξύ των τοπικών βάσεων και του ΟΠΣ 

ΕΔ, οφείλεται είτε:  

 σε κακή μετάπτωση των δεδομένων κατά την ένταξη του Δήμου στο ΟΠΣ ΕΔ,  

 σε μη σωστή παρακολούθηση των καθημερινών κινήσεων, δηλ. κινήσεις που για κάποιο λόγο 

απορρίπτονται από το ΟΠΣ ΕΔ και παραμένουν σε εκκρεμότητα στην τοπική βάση του Δήμου. 

Στα πλαίσια της αποκατάστασης της συμβατότητας της κεντρικής βάσης του ΟΠΣΕΔ με τις τοπικές 

βάσεις των δημοτολογίων, η υπηρεσία μας έχει προχωρήσει στην τροποποίηση της κίνησης ‘Με-

ταβολή Διόρθωσης Εγγραφής’, ώστε να μη λαμβάνονται υπόψη οι ‘παλιές τιμές’ κατά την απο-

στολή της εγγραφής στο ΟΠΣΕΔ. Στο εξής κατά την αποστολή μιας κίνησης διόρθωσης εγγραφής, 

ανεξάρτητα με το τι θα σταλεί στα πεδία των παλαιών τιμών, αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη και 

σε κάθε περίπτωση η κίνηση θα γίνει αποδεκτή. 

Με δεδομένο ότι ο Δήμος έχει στην τοπική του βάση τις σωστές εγγραφές των δημοτών του, θα 

πρέπει, όποτε γίνεται αντιληπτό ότι μια εγγραφή παρουσιάζει διαφορές σε κάποια στοιχεία της 

με την κεντρική βάση του ΟΠΣ ΕΔ (π.χ. κατά την έκδοση πιστοποιητικού από τα ΚΕΠ), να απο-
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στέλλεται από τον Δήμο προς το ΟΠΣΕΔ η σωστή εγγραφή προς διόρθωση της κεντρικής βάσης. 

Οι εταιρείες που υποστηρίζουν τις εφαρμογές των δημοτολογίων σας έχουν ήδη ενημερωθεί για 

την αλλαγή αυτή, σε περίπτωση που χρειαστείτε τη συνεργασία τους. Έχουν επίσης ενημερωθεί 

και για το γεγονός ότι στην κεντρική βάση υπάρχουν ακόμα εγγραφές με πρόβλημα σε ονόματα, 

όπως π.χ. ‘ννα, ‘γγελος, κλπ. 

Στόχος μας είναι η ορθή λειτουργία του ΟΠΣ ΕΔ και των συστημάτων που διαλειτουργήσουν μαζί 

του, με τελικό αποτέλεσμα τη σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

                                                  

 

Εσωτερική Διανομή (αποστολή με email):                                               Ο  Διευθυντής 

1. Γρ. κ. Υπουργού 

2. Γρ. κ. Αναπλ. Υπουργού 

3. Γρ. κ. Υφυπουργού 

4. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα  

5. Γρ. Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων                                   Στρατής Μαραγκός 

6. Δ/νση Αστικής και Δημ. Κατάστασης- 

Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου                                                                   


