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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΠΟΣΤOΛΗ ΚΑΙ ΜΕ EMAIL 

 

   Αθήνα,  08/09/2017 

   Αρ. Πρωτ: 30148 

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 

Ταχ. Κωδ.  :  10183 

Πληροφορίες:    

Τηλέφωνα :  213-1361550, 213-1361560 

Email:             mpsupport@ypes.gr 

FAX :               213-1361167 

Προς: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ  

Υπηρεσίες Ληξιαρχείων 

 

  

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για δοκιμαστική λειτουργία ΠΣ Μητρώου Πολιτών 

   

ΣΧΕΤ:   α) To υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1163/4.11.2016 έγγραφο της ΔΑΔΚ του ΥΠ.ΕΣ.  

                  β) Το υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 511/18.5.2017 έγγραφο της ΔΑΔΚ του ΥΠ.ΕΣ. 

             γ)  To υπ’ αριθμ. 22901/6.7.2017 έγγραφο της ΔΗΔ του ΥΠ.ΕΣ.   

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων του και στο πλαίσιο των 

προγραμματισμένων ενεργειών του για  την ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών Ληξιαρχείου των Δήμων στη 

λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ), έχοντας υπόψη ότι το 

περιβάλλον χρήστη του υποσυστήματος Ληξιαρχείου του ΠΣ ΜΗΠΟΛ είναι παρόμοιο με το περιβάλλον 

χρήστη του ήδη εγκατεστημένου σε παραγωγική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών 

πράξεων (ΠΣΛΗΠ), απέστειλε από αρχές Ιουλίου σε όλους τους υφιστάμενους διαπιστευμένους χρήστες του 

ΠΣΛΗΠ κωδικούς πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του νέου συστήματος, με σκοπό την εκπαίδευση 

και την έγκαιρη εξοικείωσή τους με αυτό και την κατάλληλη προετοιμασία τους, ενόψει της επικείμενης 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος. 

 

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο 

http://www.ypes.gr/el/mp/ βρίσκεται αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει εγχειρίδιο 

υποστήριξης χρηστών και σας πληροφορούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί υλικό στο οποίο θα 

καταγράφονται αναλυτικά οι αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων σε σχέση με το 

ΠΣΛΗΠ.   

 

Παρακαλούμε όπως συνεχίσετε τη δοκιμαστική περίοδο χρήσης του υποσυστήματος Ληξιαρχείου του ΠΣ 

ΜΗΠΟΛ, έως ότου ενημερωθείτε για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του, δεδομένου ότι δεν θα 

υπάρξουν άλλες εκπαιδευτικές δράσεις στη χρήση και λειτουργία του συστήματος. Υποστήριξη σας 

παρέχεται  τόσο από την αρμόδια Ομάδα Υποστήριξης που έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

απαντά στα τηλέφωνα 213-1361550 (για τεχνικά ζητήματα), 213-1361560 (για επιχειρησιακά ζητήματα), ή 

μέσω email στη διεύθυνση:  mpsupport@ypes.gr. Παρακαλούμε τις όποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις σας να 

τις αποστέλλετε στο ανωτέρω email. 

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το ΠΣΛΗΠ θα παύσει να λειτουργεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα λίγων 

ημερών πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του μητρώου πολιτών, προκειμένου να γίνει ο 

συγχρονισμός των βάσεων και η μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα. Η ακριβής ημερομηνία 
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διακοπής της λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ καθώς και οι σχετικές επιχειρησιακές και τεχνικές οδηγίες, θα 

προβλεφθούν με νεότερη εγκύκλιό μας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.                           

 

 

 

     

                                                                                                                                                             

Εσωτερική Διανομή (με email):                                                                              Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                

1. Γρ. κ. Υπουργού                                                                                  

2. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 

3. Γρ. κ. Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης & Εκλογών                          

4. Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης                                              


