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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                          Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                     Αριθµ. Πρωτ.: 7650 

& ΕΚΛΟΓΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                    
Ταχ. ∆/νση :   Ευαγγελιστρίας 2                                            Προς: Όλους τους ∆ήµους της Χώρας 

Ταχ. Κωδ.  :    10183                                                                     (Υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου και 

Τηλ. Κέντρο :  213-136-1550                                                          Ληξιαρχείων) 

Ε-mail:           edsupport5@ypes.gr 

FAX :             213-1361167 

 
ΘΕΜΑ:  Επανεκκίνηση της δοκιµαστικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ια-

σύνδεσης ∆ηµοτολογίων-Ληξιαρχείων  

ΣΧΕΤ: Τα µε αρ. πρωτ.: α) 18941/14.5.2013, β) 21101/24.5.2013, γ) 22952/5.6.2013,  

           δ) 26184/27.6.2013 και ε) 42451/22.10.2013 έγγραφά µας 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του άρθρου 17 του ν. 4368/2016 

(ΦΕΚ 21 Α’/21.2.2016) η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆Η∆) θέτει εκ νέου από την 10η 

Μαρτίου 2016 σε δοκιµαστική λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιασύνδεσης ∆ηµοτολογίων-

Ληξιαρχείων (ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ). Σας υπενθυµίζουµε ότι το ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή, η ο-

ποία στοχεύει στην άµεση, ασφαλή και έγκυρη ενηµέρωση των δηµοτολογίων για ληξιαρχικά γεγονότα, 

απαλλάσσοντας παράλληλα τους ληξιάρχους από το φόρτο αποστολής αντιγράφων ληξιαρχικών πρά-

ξεων, µέσω ταχυδροµείου, στα δηµοτολόγια της χώρας. Το ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ αποτελεί τον προποµπό του νέ-

ου ΠΣ «Μητρώο Πολιτών» (∆ιασύνδεση ∆ηµοτολογίων – Ληξιαρχείων), το οποίο βρίσκεται σε φάση 

υλοποίησης και στο οποίο έχει προβλεφθεί η ενσωµάτωση και περαιτέρω αυτοµατοποίηση όλων των 

ανωτέρω διαδικασιών, προς περαιτέρω διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας και την καλύτερη εξυπηρέτη-

ση του πολίτη. 

 

Το ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ θα τροφοδοτείται κεντρικά σε εβδοµαδιαία βάση µε νέα δεδοµένα, τα οποία θα λαµβά-

νονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ). Η πρόσβαση στο ΠΣ 

∆Ι∆ΗΛ θα είναι δυνατή µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες (ο υπεύθυνος ∆ηµοτολογίου του ∆ήµου 

καθώς και άλλοι ορισµένοι από τον ∆ήµαρχο υπάλληλοι) στους 325 ∆ήµους της Χώρας, µε ασφαλή 

αποµακρυσµένη σύνδεση µέσω του δηµόσιου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Οι χρήστες συνδεόµενοι στο ΠΣ 

∆Ι∆ΗΛ µέσω συνθηµατικών εισόδου, θα µπορούν να βλέπουν µόνο τα ληξιαρχικά γεγονότα που τους 

αφορούν και να επιλέγουν εκείνες τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν το δηµοτολόγιό τους, και τις 

οποίες θα µπορούν να εκτυπώσουν είτε µεµονωµένα, είτε µαζικά. Με βάση τις εκτυπώσεις αυτές, θα 

ενηµερώνουν ανάλογα (µε εγγραφές, διαγραφές, µεταβολές) τα δηµοτολόγιά τους, µε βάση την ισχύ-

ουσα νοµοθεσία. 

 

Για την απόδοση των συνθηµατικών εισόδου θα πρέπει να συµπληρωθούν για κάθε ∆ήµο δύο πίνακες 

σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα και να αποσταλούν, αφού συµπληρωθούν κατά προτίµηση 

ηλεκτρονικά (µε word ή excel) και υπογραφούν, στη ∆Η∆ στο fax: 213-1361167, ανυπερθέτως µέχρι 

την 15η Μαρτίου 2016. Οι συνηµµένοι πίνακες θα αναρτηθούν µαζί µε το παρόν έγγραφο και στον ι-
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στοχώρο του Υπουργείου στην ενότητα «Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιασύνδεσης ∆ηµοτολογίων – Ληξι-

αρχείων (ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ)» για διευκόλυνσή σας.  

Όλοι οι δηλωθέντες χρήστες του ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν δοκιµαστικά το πληροφορι-

ακό σύστηµα, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούµενη ευχέρεια στη χρήση του. Το  ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ ενεργο-

ποιείται στο διαδίκτυο από τη διεύθυνση: https://lixdimot.ypes.gr (υπενθυµίζεται ότι απαιτείται υπο-

χρεωτικά σύνδεση στο δίκτυο «Σύζευξις»). Παρακαλούµε τους χρήστες πριν εκκινήσουν το ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ 

να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής, και ιδιαίτερα τις οδηγίες για τη 

σύνδεση και την εγκατάσταση του Πιστοποιητικού Ασφαλείας, που θα βρουν αναρτηµένα στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ∆Α στην ενότητα  («Το Υπουργείο � Πολιτικές και δράσεις � Πληροφοριακά Συ-

στήµατα για Ληξιαρχεία και ∆ηµοτολόγια � Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιασύνδεσης ∆ηµοτολογίων-

Ληξιαρχείων»). Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής, θα είναι διαθέσιµο για ευκολία των χρηστών και 

µέσα από τις οθόνες της εφαρµογής. 

Αµέσως µε τη σύνδεση, θα ζητηθεί «όνοµα χρήστη» και «κωδικός πρόσβασης», τα οποία θα αποστα-

λούν για κάθε χρήστη ξεχωριστά, από τη ∆Η∆ στον δηλωθέντα, στους προαναφερθέντες πίνακες, λο-

γαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) του. Είναι ευνόητο ότι µε τη σειρά που θα λαµβάνονται 

οι πίνακες µε τα στοιχεία των χρηστών, θα δηµιουργούνται και θα αποστέλλονται τα ανωτέρω συνθη-

µατικά εισόδου στους χρήστες, µε τα οποία θα µπορούν να εισέλθουν στη δοκιµαστική λειτουργία του 

ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ. Επισηµαίνεται ότι οι κωδικοί αυτοί θα είναι οι ίδιοι και στην παραγωγική λειτουργία. 

Παρακαλούµε να συνδεθείτε µε το ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ και να δοκιµάσετε τη λειτουργία του, όσον αφορά την 

αναζήτηση των ΛΠ θανάτου, γάµου και γέννησης που αφορούν το δηµοτολόγιό σας και την προβολή 

τους. Η εκτύπωση των αντιτύπων των ΛΠ δεν είναι δυνατή στη δοκιµαστική χρήση.  

Τυχόν παρατηρήσεις σας, παρακαλούµε να µας τις αποστείλετε το συντοµότερο στο λογαριασµό ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου : edsupport5@ypes.gr Σας προτρέπουµε να παρακολουθείτε συχνά τους λο-

γαριασµούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) σας,  που θα µας στείλετε, καθώς και τον ιστοχώρο 

του Υπουργείου ( www.ypes.gr ) για να  ενηµερώνεστε έγκαιρα και σωστά γύρω από την πορεία του 

ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ.  

Ακολούθως, όπως προβλέπεται στον ν.4368/2016, θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση µε την 

οποία θα καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού 

αυτού συστήµατος, ο τρόπος ενηµέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια 

και κάθε άλλη λεπτοµέρεια χρήσης του. Επισηµαίνεται ότι, µέχρι την ηµεροµηνία παραγωγικής έναρξης 

του ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ οι Ληξίαρχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αποστέλλουν ταχυδροµικά τα αντίτυπα ληξι-

αρχικών πράξεων στα ∆ηµοτολόγια της Χώρας. 

 

Συνηµµένα 

- ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (για Υπεύθυνο ∆ηµοτολογίου) 

- ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (για χρήστες ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ) 

                                                                                                    Ο ∆ιευθυντής 

Εσωτερική ∆ιανοµή (µε email):                                                                                                                                                  

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα           

3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Ηλ. ∆ιακυβέρνησης & Εκλογών                Στρατής Μαραγκός 

4. ∆/νση Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης 

5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  (για Υπεύθυνο ∆ηµοτολογίου) 

 

Νοµός:  

∆ήµος:  

Όνοµα Υπεύθυνου ∆ηµ/γίου: 
 

 

Επώνυµο Υπεύθυνου 

∆ηµ/γίου: 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
 

 

Ενεργό e-mail: 
 

 

FAX  επικοινωνίας: 
 

 

 

 

 

 

      Ο ∆ήµαρχος 

 

 

_____________________ 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

∆ήµος:                                                                                                                                                             Νοµός :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (για χρήστες ΠΣ ∆Ι∆ΗΛ) 

 

Α/Α Όνοµα Χρήστη Επώνυµο Χρήστη 
Τηλέφωνο  

επικοινωνίας 
Ενεργό e-mail  

1     

2     

3     

     

     

     

 

      Ο ∆ήµαρχος 

 

_____________________ 

 

 

 (σφραγίδα – υπογραφή) 

 

Σχόλια :  

Πρέπει να συµπληρωθούν τουλάχιστον τόσες γραµµές όσοι και οι χρήστες του πληροφοριακού συστήµατος. Ο Υπεύθυνος ∆ηµοτολογίου µπορεί να είναι και 

χρήστης του ΠΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τα στοιχεία του να συµπληρωθούν και στον πίνακα 2. 

 


