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1. Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του 
«Πληροφοριακού Συστήματος Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ)», 
που δημιουργήθηκε για την εύκολη και άμεση ενημέρωση των δημοτολογίων της χώρας για 
ληξιαρχικά γεγονότα που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ). 

Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται μόνο στους διαπιστευμένους χρήστες των 
δημοτολογίων. Η είσοδος γίνεται διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): 
https://lixdimot.ypes.gr (βλ. Εικόνα 1-1) με τη χρήση ενός προγράμματος πλοήγησης (π.χ. 
Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome). Η συγκεκριμένη διεύθυνση 
χρησιμοποιεί πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, και η διαχείρισή της γίνεται από τη 
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (ΔΜΗΕΣ). 

 

Εικόνα 1-1 Ηλεκτρονική διεύθυνση εφαρμογής Ενημέρωσης Δημοτολογίων 

Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να αντικαταστήσει την ανταλλαγή εγγράφων μέσω 
ταχυδρομείου που γινόταν μέχρι σήμερα, προκειμένου ένα ληξιαρχείο να ειδοποιεί τα 
δημοτολόγια της χώρας, σε περίπτωση που εκδίδει ληξιαρχικές πράξεις που τα αφορούν, 
απαλλάσσοντας έτσι τους ληξιάρχους από το φόρτο επικοινωνίας με τα δημοτολόγια της 
χώρας, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο των δημοτολογίων εξασφαλίζοντας την 
ασφαλή και έγκυρη ενημέρωσή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες μέσω του ΠΣ ΔΙΔΗΛ, δηλαδή οι “δημοτολόγοι” του κάθε 
Δήμου και άλλοι εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε περίπτωση μεγάλων Δήμων, μπορούν να 
βλέπουν μόνο τα ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν και να επιλέγουν εκείνες τις 
ληξιαρχικές πράξεις και τις οποίες μπορούν να εκτυπώσουν είτε μεμονωμένα είτε μαζικά. 
Με βάση με τις εκτυπώσεις αυτές, οι “δημοτολόγοι” μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες 
ενέργειες στο δημοτολόγιό τους, όπως: διαγραφή θανόντα από δημοτολόγιο, διαγραφή 
νεόνυμφου από οικογενειακή μερίδα, καταχώρηση νεογνού στην οικογενειακή μερίδα κτλ. 
Οι ενημερώσεις που παρέχει το ΔΙΔΗΛ υποστηρίζουν όλους τους τύπους ληξιαρχικών 
πράξεων: 

 Ληξιαρχικές πράξεις Θανάτου: Ο χρήστης ενός δημοτολογίου συνδέεται στην 
εφαρμογή και προβάλει πίνακα με όλες τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, στις οποίες ο δήμος 
δημοτολογίου του θανόντα είναι ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου χρήστη 
δημοτολογίου.  

 Ληξιαρχικές πράξεις Γάμου: Ο χρήστης ενός δημοτολογίου συνδέεται στην 
εφαρμογή και προβάλει πίνακα με όλες τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου που έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, στις οποίες ο δήμος 
δημοτολογίου του συζύγου ή της συζύγου είναι ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου 
χρήστη δημοτολογίου. 

 Ληξιαρχικές πράξεις Γέννησης: Ο χρήστης ενός δημοτολογίου συνδέεται στην 
εφαρμογή και προβάλει πίνακα με όλες τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, στις οποίες ο δήμος 
δημοτολογίου του νεογνού ή, σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί, των γονιών είναι 
ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου. 
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Για την αναζήτηση των παραπάνω ληξιαρχικών πράξεων, η εφαρμογή παρέχει κριτήρια 
αναζήτησης με ημερομηνίες από-έως, διαχωρισμό εκτυπωμένων ή μη,  διαχωρισμό 
ληξιαρχικών πράξεων που προέρχονται από μεταβολή ή αποτελούν νέες καταχωρήσεις,  
όπως και λειτουργίες ταξινόμησης – φιλτραρίσματος ως προς οποιαδήποτε στήλη του 
πίνακα των αποτελεσμάτων (π.χ. ονοματεπώνυμο, ληξιαρχείο που εξέδωσε τη ληξιαρχική 
πράξη κτλ.) 

Το ΠΣ ΔΙΔΗΛ προς το παρόν τροφοδοτείται δύο φορές την εβδομάδα με νέα δεδομένα, τα 
οποία λαμβάνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων με το 
οποίο και διαλειτουργεί. Σε κάθε περίπτωση οι “δημοτολόγοι” είναι υποχρεωμένοι να 
τυπώνουν τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν το δημοτολόγιό τους, ενώ το ΠΣ τους 
παρέχει τη δυνατότητα να βλέπουν με εύκολο τρόπο ποιές έχουν τυπώσει και ποιές όχι. 
Τέλος, το ΠΣ ΔΙΔΗΛ επιτρέπει την προσθαφαίρεση χρηστών στους Δήμους, αλλά και την 
ασφαλή διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Η πληροφορία των ληξιαρχικών πράξεων που 
έχουν τυπωθεί είναι διαθέσιμη στο ΥΠ.ΕΣ., ως δικλείδα ελέγχου της όλης διαδικασίας. 

2. Είσοδος στην εφαρμογή 

Στη γραμμή καταχώρησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URL), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
https://lixdimot.ypes.gr. Θα πρέπει να σας εμφανίσει την εισαγωγική σελίδα της 
εφαρμογής (βλ. Εικόνα 2-1). 

  

 

Εικόνα 2-1 Η εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής 

Η σελίδα αποτελείται από το λογότυπο του ΥΠ.ΕΣ. και την επικεφαλίδα της εφαρμογής, τη 
γραμμή μενού, την κύρια περιοχή της εφαρμογής και το υποσέλιδο. Στη γραμμή μενού 
βρίσκεται ο σύνδεσμος της αρχικής σελίδας (1) τον οποίο μπορεί ο χρήστης να πατήσει 
οποιαδήποτε στιγμή και να μεταφερθεί στην εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής, ο 
σύνδεσμος εισόδου ως διαπιστευμένος χρήστης (2) και ο σύνδεσμος επικοινωνίας με το 
ΥΠ.ΕΣ. (3) τον οποίο μπορεί ο χρήστης να πατήσει για να αποστείλει ένα μήνυμα προς την 
υποστήριξη του ΥΠ.ΕΣ.. Ο σύνδεσμος επικοινωνίας είναι διαθέσιμος τόσο στους 
διαπιστευμένους όσο και στους μη-διαπιστευμένους χρήστες, με τη διαφορά ότι στη 

1 
2 

3 

4 5 6 
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δεύτερη περίπτωση (βλ. Εικόνα 2-2) θα πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο και το 
E-mail του (στην περίπτωση του διαπιστευμένου χρήστη τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά). 
Τέλος στο υποσέλιδο της εισαγωγικής σελίδας υπάρχουν τρείς σύνδεσμοι από τους οποίος 
ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει τον τηλεφωνικό κατάλογο των ληξιαρχείων (4), να δει 
τις συχνές ερωτήσεις (5) και το παρόν εγχειρίδιο της εφαρμογής (6). 

 

Εικόνα 2-2 Επικοινωνία με ΥΠ.ΕΣ. για μη-διαπιστευμένο χρήστη 

Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένους χρήστες που έχουν 
προμηθευτεί τους απαραίτητους κωδικούς από την ΔΜΗΕΣ του ΥΠ.ΕΣ.. Για να συνδεθεί 
ένας χρήστης δημοτολογίου στην εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέξει από το μενού το 
σύνδεσμο «ΣΥΝΔΕΣΗ-Είσοδος», στη συνέχεια να καταχωρήσει το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό του στη φόρμα  Σύνδεσης και τέλος να πατήσει το κουμπί «Σύνδεση» όπως στο 
παρακάτω παράδειγμα (βλ. Εικόνα 2-3).  

 

Εικόνα 2-3 Είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή 



Αν η είσοδος είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα που καλωσορίζει το χρήστη 
και τον ενημερώνει περιληπτικά για τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει, ενώ πλέον 
έχουν εμφανιστεί και οι υπόλοιπες επιλογές του μενού καθώς και το όνομα χρήστη πάνω 
από την επιλογή Έξοδος (βλ. Εικόνα 2-4). Αν είσοδος δεν είναι πετυχημένη θα εμφανιστεί 
μήνυμα λάθους.  

 

Εικόνα 2-4 Επιτυχής είσοδος στην εφαρμογή 

Επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο από το μενού, είναι δυνατή η προβολή των 
ληξιαρχικών πράξεων ανά κατηγορία, καθώς και η αλλαγή των στοιχείων του χρήστη, τα 
οποία περιγράφονται παρακάτω. 

3. Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου» ο χρήστης μεταφέρεται στην 
αντίστοιχη σελίδα, όπου προβάλλονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, και ο δήμος δημοτολογίου του 
θανόντα είναι ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου (βλ. Εικόνα 3-1). 
Οι πράξεις που παρουσιάζονται είναι επικαιροποιημένες μέχρι και την τελευταία 
ημερομηνία ενημέρωσης από την εφαρμογή «διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων» (όπως 
αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το ΠΣ ΔΙΔΗΛ αρχικά θα τροφοδοτείται δύο φορές την 
εβδομάδα με νέα δεδομένα). 

Η σελίδα χωρίζεται στην περιοχή εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 

Η σελίδα χωρίζεται στην περιοχή εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 
1) όπου εμφανίζεται αρχικά ο δήμος στον οποίο ανήκει ο συνδεδεμένος χρήστης, και: 

Προβάλλονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που έχουν καταχωρηθεί σε 

οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, και ο δήμος δημοτολογίου του θανόντα είναι 

ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου. 



 Κάτω από το δήμο εμφανίζονται δύο πεδία ημερομηνίας από-έως για τον 
περιορισμό του χρονικού διαστήματος που είναι επιθυμητό να αναζητηθούν οι 
ληξιαρχικές πράξεις. Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ημερομηνία τελευταίας 
ενημέρωσης κάθε ληξιαρχικής πράξης, η οποία με τη σειρά της αναφέρεται στην 
ημερομηνία που έγινε η τελευταία επεξεργασία μιας ληξιαρχικής πράξης από το 
αρμόδιο ληξιαρχείο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ακόμα και οι μεταβολές 
ή διορθώσεις που γίνονται στις ληξιαρχικές πράξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω της 
παρούσας εφαρμογής στους δημοτολόγους. 

 Δεξιά από το δήμο εμφανίζεται το κριτήριο επιλογής εκτυπωμένων ή μη 
ληξιαρχικών πράξεων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν θα αναζητήσει 
όλες τις ΛΠ (επιλογή ‘Εκτυπωμένες ή Μη’), είτε μόνο αυτές που έχουν εκτυπωθεί 
από χρήστη του δήμου και άρα έχουν διεκπεραιωθεί (επιλογή ‘Εκτυπωμένες’), είτε 
τέλος μόνο αυτές που δεν έχουν εκτυπωθεί και χρήζουν διεκπεραίωσης (επιλογή 
‘Μη-Εκτυπωμένες’). 

 Δίπλα από το κριτήριο επιλογής εκτυπωμένων ή μη, εμφανίζεται το κριτήριο νέων ή 
εκ μεταβολής ληξιαρχικών πράξεων, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν 
θα αναζητήσει όλες τις ΛΠ (επιλογή ‘Νέες ή Μεταβολές’), είτε μόνο αυτές που 
αποτελούν νέα καταχώρηση και δεν έχουν υποστεί κανενός είδους τροποποίηση 
(επιλογή ‘Νέες’), είτε τέλος μόνο αυτές που αποτελούν τροποποιημένες ΛΠ έχουν 
δηλαδή υποστεί κάποια διόρθωση ή μεταβολή (επιλογή ‘Μεταβολές’). 

Δεξιά από το κριτήριο ημερομηνιών, υπάρχει το πλήκτρο «Καθαρισμός πεδίων» το οποίο 
καθαρίζει όλα τα κριτήρια και άρει τον περιορισμό στα αποτελέσματα, και το πλήκτρο  
«Αναζήτηση» το οποίο εφαρμόζει τα επιλεγμένα κριτήρια και περιορίζει τα εμφανιζόμενα 
αποτελέσματα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν θανόντες που η ιθαγένεια 
τους δεν είναι ελληνική δεν εμφανίζονται στη λίστα αποτελεσμάτων καθώς σε τέτοιες 
περιπτώσεις δεν ενημερώνεται κανένα δημοτολόγιο. 

Κάτω από την περιοχή των κριτηρίων αναζήτησης, εμφανίζεται η περιοχή των 
αποτελεσμάτων (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 2), η οποία παρουσιάζει σε μορφή 
σελιδοποιημένου πίνακα τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν το δημοτολόγιο του 
συνδεδεμένου χρήστη. 

Για κάθε ληξιαρχική πράξη εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία που αντιστοιχούν σε στήλες 
του πίνακα: 

 Ημ. Ενημέρωσης: Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της ληξιαρχικής πράξης 
από το αρμόδιο ληξιαρχείο. 

 Αρ. δημοτ.:  Ο αριθμός δημοτολογίου του θανόντα. 

 Ον/μο: Το ονοματεπώνυμο του θανόντα. 

 Πατρώνυμο: Το πατρώνυμο του θανόντα. 

 Μητρώνυμο: Το μητρώνυμο του θανόντα. 

 Ημ. Γέννησης: Η ημερομηνία γέννησης του θανόντα. 

 Ληξιαρχείο: Το αρμόδιο ληξιαρχείο που εξέδωσε τη ληξιαρχική πράξη. 

 Αρ/τόμος/έτος: Τριπλέτα που αναφέρεται στον αριθμό, τον τόμο και το έτος της 
ληξιαρχικής πράξης. 

 Ημ. Θανάτου: Η ημερομηνία θανάτου του θανόντα. 

 



 

 

Εικόνα 3-1 Ενημέρωση για ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 

Για να μπορέσει ο χρήστης να δει όλες τις στήλες μιας σελίδας του πίνακα θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τη μπάρα κύλισης (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 3) που βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από τα στοιχεία του πίνακα.  

Η προβολή των ληξιαρχικών πράξεων σηματοδοτείται οπτικά ως εξής: 

 Οι ληξιαρχικές πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί εμφανίζονται με έντονη (bold) 
γραφή, ενώ αυτές που έχουν εκτυπωθεί με κανονική γραφή έτσι ώστε να 
αναγνωρίζει με εύκολο τρόπο οπτικά τόσο ο χρήστης της εφαρμογής όσο και ο 
διαχειριστής του ΥΠ.ΕΣ. ποιες ληξιαρχικές πράξεις έχουν και ποιες δεν έχουν 
διεκπεραιωθεί. 

 Οι ληξιαρχικές πράξεις που αποτελούν νέα καταχώρηση και δεν έχουν υποστεί 
κανενός είδους τροποποίηση (‘Νέες’) εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ αυτές 
που αποτελούν τροποποιημένες ΛΠ έχουν δηλαδή υποστεί κάποια διόρθωση ή 
μεταβολή (‘Μεταβολές’) με μπλε χρώμα.  

 Οι παραπάνω σηματοδοτήσεις λειτουργούν και συνδυαστικά. Έτσι αν πρόκειται για 
Νέες πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί εμφανίζονται με μαύρο χρώμα και έντονη 
γραφή, οι Νέες πράξεις που έχουν εκτυπωθεί με μαύρο χρώμα και κανονική 
γραφή, οι εκ μεταβολής πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί με μπλε χρώμα και 
έντονη γραφή και τέλος οι εκ μεταβολή πράξεις που έχουν εκτυπωθεί με μπλε 
χρώμα και κανονική γραφή. 

Πατώντας πάνω στην επικεφαλίδα κάθε στήλης, είναι εφικτή η αύξουσα ταξινόμηση των 
στοιχείων του πίνακα ως προς τη στήλη αυτή, ενώ με δεύτερο πάτημα η ταξινόμηση γίνεται 
φθίνουσα. Οι στήλες που στην επικεφαλίδα τους περιέχουν πεδίο κειμένου, επιτρέπουν 
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επίσης το φιλτράρισμα των δεδομένων ως προς τη στήλη αυτή πληκτρολογώντας κείμενο 
στο πεδίο κειμένου. Έτσι αν για παράδειγμα στο πεδίο κειμένου που βρίσκεται στην 
επικεφαλίδα της στήλης «ον/μο» πληκτρολογήσουμε το κείμενο «Νικ» ο πίνακας θα 
φιλτράρει τα αποτελέσματα και θα εμφανίσει μόνο τις ληξιαρχικές πράξεις που το επώνυμο 
θανόντος αρχίζει από «Νικ» π.χ. «Νικολάου». 

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων παρέχει επίσης δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή τους αριθμούς σελίδων που βρίσκονται 
κάτω από τον πίνακα (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 4), ενώ με χρήση της αναδυόμενης λίστας στο 
(βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 5) μπορεί να επιλέξει το πλήθος των αποτελεσμάτων που θα 
εμφανίζει ο πίνακας σε κάθε του σελίδα. Κάτω από την πλοήγηση στις σελίδες των 
αποτελεσμάτων εμφανίζεται το πλήθος των αποτελεσμάτων που παρουσιάζει ο πίνακας σε 
όλες τις σελίδες του (π.χ. «Βρέθηκαν 7 Ληξιαρχικές Πράξεις»).  

Με χρήση του ποντικιού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες εγγραφές 
(ληξιαρχικές πράξεις) του πίνακα. Πατώντας στο κουτί επιλογής (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 6) 
είναι εφικτή η επιλογή/αποεπιλογή όλων των εγγραφών της τρέχουσας σελίδας, ενώ 
χρησιμοποιώντας τα δύο πρώτα εργαλεία της γραμμής εργαλείων (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 7) 
μπορεί να επιλέξει/αποεπιλέξει όλες τις εγγραφές σε όλες τις σελίδες του πίνακα. 

Το τρίτο εργαλείο της γραμμής εργαλείων (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 7) ενεργοποιείται στις 
περιπτώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει μόνο μια εγγραφή και πατώντας το προβάλει σε 
αναδυόμενο παράθυρο αντίγραφο της πλήρους ληξιαρχικής πράξης όπως αυτή έχει 
καταχωρηθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο (βλ. Εικόνα 3-2). Από το παράθυρο αυτό ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη ληξιαρχική πράξη στην πλήρη της μορφή, έτσι ώστε να 
ξεκινήσει την όποια διαδικασία διεκπεραίωσης π.χ. διαγραφή του θανόντα από το 
δημοτολόγιο του. Η ληξιαρχική πράξη θα θεωρηθεί διεκπεραιωμένη για το ΥΠ.ΕΣ., μόνο 
εφόσον πατηθεί το κουμπί εκτύπωση και εκτυπωθεί η πράξη. Από τη στιγμή που μια 
πράξη εκτυπωθεί θα εμφανίζεται πλέον με κανονική (όχι έντονη) γραφή στον πίνακα 
αποτελεσμάτων. 

Με την επιλογή μίας ή και περισσότερων εγγραφών του πίνακα, ενεργοποιείται και το 
πλήκτρο «Εκτύπωση/Εξαγωγή Επιλεγμένων» (βλ. Εικόνα 3-1 σημείο 8), το οποίο όταν 
πατηθεί εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλεγμένες ληξιαρχικές πράξεις σε 
μορφή λίστας (βλ. Εικόνα 3-3). Πατώντας το πλήκτρο «Εκτύπωση» η λίστα αυτή θα 
εκτυπωθεί, ενώ με το πλήκτρο «Εξαγωγή» θα γίνει εξαγωγή της λίστας σε αρχείο MS Excel. 
Και στις δύο περιπτώσεις το σύνολο των εγγραφών που είτε τυπώθηκαν είτε εξήχθησαν θα 
θεωρηθεί διεκπεραιωμένο και οι εν λόγω ληξιαρχικές πράξεις θα εμφανίζονται πλέον με 
κανονική γραφή στον πίνακα αποτελεσμάτων. 

 



 

Εικόνα 3-2 Προβολή αντιγράφου πλήρους ληξιαρχικής πράξης θανάτου 

 

Εικόνα 3-3 Προβολή ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σε μορφή λίστας 



4. Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου» ο χρήστης μεταφέρεται στην 
αντίστοιχη σελίδα, όπου προβάλλονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου που έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, και ο δήμος δημοτολογίου του 
συζύγου ή της συζύγου είναι ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου  
(βλ. Εικόνα 4-1). Ουσιαστικά για μια ληξιαρχική πράξη γάμου θα ενημερωθούν τόσο ο 
δήμος δημοτολογίου του συζύγου, όσο και της συζύγου. Οι πράξεις που παρουσιάζονται 
είναι επικαιροποιημένες μέχρι και την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης από την 
εφαρμογή «διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων» (όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το ΠΣ 
ΔΙΔΗΛ αρχικά θα τροφοδοτείται δύο φορές την εβδομάδα με νέα δεδομένα).  

 

Η σελίδα χωρίζεται στην περιοχή εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 
1) όπου εμφανίζεται αρχικά ο δήμος στον οποίο ανήκει ο συνδεδεμένος χρήστης, και: 

 Κάτω από το δήμο εμφανίζονται δύο πεδία ημερομηνίας από-έως, για τον 
περιορισμό του χρονικού διαστήματος που είναι επιθυμητό να αναζητηθούν οι 
ληξιαρχικές πράξεις. Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ημερομηνία τελευταίας 
ενημέρωσης κάθε ληξιαρχικής πράξης, η οποία με τη σειρά της αναφέρεται στην 
ημερομηνία που έγινε η τελευταία επεξεργασία μιας ληξιαρχικής πράξης από το 
αρμόδιο ληξιαρχείο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, ακόμα και οι μεταβολές 
ή διορθώσεις που γίνονται στις ληξιαρχικές πράξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω της 
παρούσας εφαρμογής στους δημοτολόγους. 

 Δεξιά από το δήμο εμφανίζεται το κριτήριο επιλογής εκτυπωμένων ή μη 
ληξιαρχικών πράξεων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν θα αναζητήσει 
όλες τις ΛΠ (επιλογή ‘Εκτυπωμένες ή Μη’), είτε μόνο αυτές που έχουν εκτυπωθεί 
από χρήστη του δήμου και άρα έχουν διεκπεραιωθεί (επιλογή ‘Εκτυπωμένες’), είτε 
τέλος μόνο αυτές που δεν έχουν εκτυπωθεί και χρήζουν διεκπεραίωσης (επιλογή 
‘Μη-Εκτυπωμένες’). 

 Δίπλα από το κριτήριο επιλογής εκτυπωμένων ή μη, εμφανίζεται το κριτήριο νέων ή 
εκ μεταβολής ληξιαρχικών πράξεων, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν 
θα αναζητήσει όλες τις ΛΠ (επιλογή ‘Νέες ή Μεταβολές’), είτε μόνο αυτές που 
αποτελούν νέα καταχώρηση και δεν έχουν υποστεί κανενός είδους τροποποίηση 
(επιλογή ‘Νέες’), είτε τέλος μόνο αυτές που αποτελούν τροποποιημένες ΛΠ έχουν 
δηλαδή υποστεί κάποια διόρθωση ή μεταβολή (επιλογή ‘Μεταβολές’). 

Προβάλλονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου που έχουν καταχωρηθεί σε 

οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, και ο δήμος δημοτολογίου του συζύγου ή 

της συζύγου είναι ίδιος με το δήμο του συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου  . 

Ουσιαστικά για μια ληξιαρχική πράξη γάμου θα ενημερωθούν τόσο ο δήμος 

δημοτολογίου του συζύγου, όσο και της συζύγου. 



 

Εικόνα 4-1 Ενημέρωση για Ληξιαρχικές πράξεις γάμου 

Δεξιά από το κριτήριο ημερομηνιών, υπάρχει το πλήκτρο «Καθαρισμός πεδίων» το οποίο 
καθαρίζει όλα τα κριτήρια και άρει τον περιορισμό στα αποτελέσματα, και το πλήκτρο  
«Αναζήτηση» το οποίο εφαρμόζει τα επιλεγμένα κριτήρια και περιορίζει τα εμφανιζόμενα 
αποτελέσματα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν γάμους που η ιθαγένεια και 
των δύο συζύγων δεν είναι ελληνική δεν εμφανίζονται στη λίστα αποτελεσμάτων καθώς σε 
τέτοιες περιπτώσεις δεν ενημερώνεται κανένα δημοτολόγιο. 

Κάτω από την περιοχή των κριτηρίων αναζήτησης, εμφανίζεται η περιοχή των 
αποτελεσμάτων (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 2) η οποία παρουσιάζει σε μορφή σελιδοποιημένου 
πίνακα τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν το δημοτολόγιο του συνδεδεμένου χρήστη. 

Για κάθε ληξιαρχική πράξη εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία που αντιστοιχούν σε στήλες 
του πίνακα: 

 Ημ. Ενημέρωσης: Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της ληξιαρχικής πράξης 
από το αρμόδιο ληξιαρχείο. 

 Δημοτ. Άνδρα:  Ο δήμος δημοτολογίου του συζύγου. 

 Αρ. δημοτ. Άνδρα:  Ο αριθμός δημοτολογίου του συζύγου. 
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 Ον/μο Άνδρα: Το ονοματεπώνυμο του συζύγου. 

 Πατρώνυμο Άνδρα: Το πατρώνυμο του συζύγου. 

 Μητρώνυμο Άνδρα: Το μητρώνυμο του συζύγου. 

 Ημ. Γέννησης Άνδρα: Η ημερομηνία γέννησης του συζύγου. 

 Δημοτ. Γυναίκας:  Ο δήμος δημοτολογίου της συζύγου. 

 Αρ. δημοτ. Γυναίκας:  Ο αριθμός δημοτολογίου της συζύγου. 

 Ον/μο Γυναίκας: Το ονοματεπώνυμο της συζύγου. 

 Πατρώνυμο Γυναίκας: Το πατρώνυμο της συζύγου. 

 Μητρώνυμο Γυναίκας: Το μητρώνυμο της συζύγου. 

 Ημ. Γέννησης Γυναίκας: Η ημερομηνία γέννησης της συζύγου. 

 Ληξιαρχείο: Το αρμόδιο ληξιαρχείο που εξέδωσε τη ληξιαρχική πράξη. 

 Αρ/τόμος/έτος: Τριπλέτα που αναφέρεται στον αριθμό, τον τόμο και το έτος της 
ληξιαρχικής πράξης. 

 Ημ. Γάμου: Η ημερομηνία γάμου. 

Για να μπορέσει ο χρήστης να δει όλες τις στήλες μιας σελίδας του πίνακα θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τη μπάρα κύλισης (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 3) που βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από τα στοιχεία του πίνακα.  

Η προβολή των ληξιαρχικών πράξεων σηματοδοτείται οπτικά ως εξής: 

 Οι ληξιαρχικές πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί εμφανίζονται με έντονη (bold) 
γραφή, ενώ αυτές που έχουν εκτυπωθεί με κανονική γραφή έτσι ώστε να 
αναγνωρίζει με εύκολο τρόπο οπτικά τόσο ο χρήστης της εφαρμογής όσο και ο 
διαχειριστής του ΥΠ.ΕΣ. ποιες ληξιαρχικές πράξεις έχουν και ποιες δεν έχουν 
διεκπεραιωθεί. 

 Οι ληξιαρχικές πράξεις που αποτελούν νέα καταχώρηση και δεν έχουν υποστεί 
κανενός είδους τροποποίηση (‘Νέες’) εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ αυτές 
που αποτελούν τροποποιημένες ΛΠ έχουν δηλαδή υποστεί κάποια διόρθωση ή 
μεταβολή (‘Μεταβολές’) με μπλε χρώμα.  

 Οι παραπάνω σηματοδοτήσεις λειτουργούν και συνδυαστικά. Έτσι αν πρόκειται για 
Νέες πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί εμφανίζονται με μαύρο χρώμα και έντονη 
γραφή, οι Νέες πράξεις που έχουν εκτυπωθεί με μαύρο χρώμα και κανονική 
γραφή, οι εκ μεταβολής πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί με μπλε χρώμα και 
έντονη γραφή και τέλος οι εκ μεταβολή πράξεις που έχουν εκτυπωθεί με μπλε 
χρώμα και κανονική γραφή. 

Πατώντας πάνω στην επικεφαλίδα κάθε στήλης, είναι εφικτή η αύξουσα ταξινόμηση των 
στοιχείων του πίνακα ως προς τη στήλη αυτή, ενώ με δεύτερο πάτημα η ταξινόμηση γίνεται 
φθίνουσα. Οι στήλες που στην επικεφαλίδα τους περιέχουν πεδίο κειμένου, επιτρέπουν 
επίσης το φιλτράρισμα των δεδομένων ως προς τη στήλη αυτή πληκτρολογώντας κείμενο 
στο πεδίο κειμένου. Έτσι αν για παράδειγμα στο πεδίο κειμένου που βρίσκεται στην 
επικεφαλίδα της στήλης «Ον/μο Άνδρα» πληκτρολογήσουμε το κείμενο «Κο» ο πίνακας θα 
φιλτράρει τα αποτελέσματα και θα εμφανίσει μόνο τις ληξιαρχικές πράξεις που το επώνυμο 
του συζύγου αρχίζει από «Κο» π.χ. «Κοντάκης». 

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων παρέχει επίσης δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή τους αριθμούς σελίδων που βρίσκονται 
κάτω από τον πίνακα (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 4), ενώ με χρήση της αναδυόμενης λίστας στο 
(βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 5) μπορεί να επιλέξει το πλήθος των αποτελεσμάτων που θα 
εμφανίζει ο πίνακας σε κάθε του σελίδα. Κάτω από τα βελάκια (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 4) 



εμφανίζεται το πλήθος των αποτελεσμάτων που παρουσιάζει ο πίνακας σε όλες τις σελίδες 
του (π.χ. «Βρέθηκαν 13 Ληξιαρχικές Πράξεις»).  

Με χρήση του ποντικιού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες εγγραφές 
(ληξιαρχικές πράξεις) του πίνακα. Πατώντας στο κουτί επιλογής (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 6) 
είναι εφικτή η επιλογή/αποεπιλογή όλων των εγγραφών της τρέχουσας σελίδας, ενώ 
χρησιμοποιώντας τα δύο πρώτα εργαλεία της γραμμής εργαλείων (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 7) 
μπορεί να επιλέξει/αποεπιλέξει όλες τις εγγραφές σε όλες τις σελίδες του πίνακα. 

 

Εικόνα 4-2 Προβολή αντιγράφου πλήρους ληξιαρχικής πράξης γάμου 

Το τρίτο εργαλείο της γραμμής εργαλείων (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 7) ενεργοποιείται μόνο 
στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει μόνο μια εγγραφή και πατώντας το προβάλει 
σε αναδυόμενο παράθυρο αντίγραφο της πλήρους ληξιαρχικής πράξης όπως αυτή έχει 
καταχωρηθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο (βλ. Εικόνα 4-2). Από το παράθυρο αυτό ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη ληξιαρχική πράξη στην πλήρη της μορφή έτσι ώστε να 
ξεκινήσει την όποια διαδικασία διεκπεραίωσης π.χ. διαγραφή συζύγου από την 
οικογενειακή του μερίδα. Η ληξιαρχική πράξη θα θεωρηθεί διεκπεραιωμένη για το ΥΠ.ΕΣ., 



μόνο εφόσον πατηθεί το κουμπί εκτύπωση και εκτυπωθεί η πράξη. Από τη στιγμή που μια 
πράξη εκτυπωθεί θα εμφανίζεται πλέον με κανονική (όχι έντονη) γραφή στον πίνακα 
αποτελεσμάτων. 

Με την επιλογή μίας ή και περισσότερων εγγραφών του πίνακα, ενεργοποιείται και το 
πλήκτρο «Εκτύπωση/Εξαγωγή Επιλεγμένων» (βλ. Εικόνα 4-1 σημείο 8), το οποίο όταν 
πατηθεί εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλεγμένες ληξιαρχικές πράξεις σε 
μορφή λίστας (βλ. Εικόνα 4-3). Πατώντας το πλήκτρο «Εκτύπωση» η λίστα αυτή θα 
εκτυπωθεί, ενώ με το πλήκτρο «Εξαγωγή» θα γίνει εξαγωγή της λίστας σε αρχείο MS Excel. 
Και στις δύο περιπτώσεις το σύνολο των εγγραφών που είτε τυπώθηκαν είτε εξήχθησαν, θα 
θεωρηθεί διεκπεραιωμένο και οι εν λόγω ληξιαρχικές πράξεις θα εμφανίζονται πλέον με 
αχνά γράμματα στον πίνακα αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 4-3 Προβολή ληξιαρχικών πράξεων γάμου σε μορφή λίστας 



5. Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης» ο χρήστης μεταφέρεται στην 
αντίστοιχη σελίδα όπου προβάλλονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, και ο δήμος δημοτολογίου του 
νεογνού, ή σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί των γονιών, είναι ίδιος με το δήμο του 
συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου (βλ. Εικόνα 5-1). Ουσιαστικά για μια ληξιαρχική πράξη 
γέννησης θα ενημερωθεί μόνο ο δήμος δημοτολογίου του νεογνού αν έχει δηλωθεί, ενώ αν 
δεν έχει δηλωθεί θα ενημερωθούν οι δήμοι και των δύο γονέων. Οι πράξεις που 
παρουσιάζονται είναι επικαιροποιημένες μέχρι και την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 
από την εφαρμογή «διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων» (όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, 
το ΠΣ ΔΙΔΗΛ αρχικά θα τροφοδοτείται δύο φορές την εβδομάδα με νέα δεδομένα).  

Η σελίδα χωρίζεται στην περιοχή εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 
1) όπου εμφανίζεται αρχικά ο δήμος στον οποίο ανήκει ο συνδεδεμένος χρήστης, και: 

 Κάτω από το δήμο εμφανίζονται δύο πεδία ημερομηνίας από-έως για τον 
περιορισμό του χρονικού διαστήματος που είναι επιθυμητό να αναζητηθούν οι 
ληξιαρχικές πράξεις. Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ημερομηνία τελευταίας 
ενημέρωσης κάθε ληξιαρχικής πράξης, η οποία με τη σειρά της αναφέρεται στην 
ημερομηνία που έγινε η τελευταία επεξεργασία μιας ληξιαρχικής πράξης από το 
αρμόδιο ληξιαρχείο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ακόμα και οι μεταβολές 
ή διορθώσεις που γίνονται στις ληξιαρχικές πράξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω της 
παρούσας εφαρμογής στους δημοτολόγους. 

 Δεξιά από το δήμο εμφανίζεται το κριτήριο επιλογής εκτυπωμένων ή μη 
ληξιαρχικών πράξεων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν θα αναζητήσει 
όλες τις ΛΠ (επιλογή ‘Εκτυπωμένες ή Μη’), είτε μόνο αυτές που έχουν εκτυπωθεί 
από χρήστη του δήμου και άρα έχουν διεκπεραιωθεί (επιλογή ‘Εκτυπωμένες’), είτε 
τέλος μόνο αυτές που δεν έχουν εκτυπωθεί και χρήζουν διεκπεραίωσης (επιλογή 
‘Μη-Εκτυπωμένες’). 

 Δίπλα από το κριτήριο επιλογής εκτυπωμένων ή μη, εμφανίζεται το κριτήριο νέων ή 
εκ μεταβολής ληξιαρχικών πράξεων, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει αν 
θα αναζητήσει όλες τις ΛΠ (επιλογή ‘Νέες ή Μεταβολές’), είτε μόνο αυτές που 
αποτελούν νέα καταχώρηση και δεν έχουν υποστεί κανενός είδους τροποποίηση 
(επιλογή ‘Νέες’), είτε τέλος μόνο αυτές που αποτελούν τροποποιημένες ΛΠ έχουν 
δηλαδή υποστεί κάποια διόρθωση ή μεταβολή (επιλογή ‘Μεταβολές’). 

 

Δεξιά από το κριτήριο ημερομηνιών, υπάρχει το πλήκτρο «Καθαρισμός πεδίων» το οποίο 
καθαρίζει όλα τα κριτήρια και άρει τον περιορισμό στα αποτελέσματα, και το πλήκτρο  

Προβάλλονται όλες οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν καταχωρηθεί σε 

οποιοδήποτε ληξιαρχείο της χώρας, και ο δήμος δημοτολογίου του νεογνού, ή σε 

περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί των γονιών, είναι ίδιος με το δήμο του 

συνδεδεμένου χρήστη δημοτολογίου. Ουσιαστικά για μια ληξιαρχική πράξη 

γέννησης θα ενημερωθεί μόνο ο δήμος δημοτολογίου του νεογνού αν έχει 

δηλωθεί, ενώ αν δεν έχει δηλωθεί θα ενημερωθούν οι δήμοι και των δύο γονέων. 



«Αναζήτηση» το οποίο εφαρμόζει τα επιλεγμένα κριτήρια και περιορίζει τα εμφανιζόμενα 
αποτελέσματα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν γεννήσεις που η ιθαγένεια 
κανενός εκ των γονιών δεν είναι ελληνική δεν εμφανίζονται στη λίστα αποτελεσμάτων 
καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ενημερώνεται κανένα δημοτολόγιο. 

Κάτω από την περιοχή των κριτηρίων αναζήτησης, εμφανίζεται η περιοχή των 
αποτελεσμάτων (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 2) η οποία παρουσιάζει σε μορφή σελιδοποιημένου 
πίνακα τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν το δημοτολόγιο του συνδεδεμένου χρήστη. 

 

 

Εικόνα 5-1 Ενημέρωση για Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης 

Για κάθε ληξιαρχική πράξη εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία που αντιστοιχούν σε στήλες 
του πίνακα: 

 Ημ. Ενημέρωσης: Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της ληξιαρχικής πράξης 
από το αρμόδιο ληξιαρχείο. 

 Δημοτ. Νεογνού:  Ο δήμος δημοτολογίου του νεογνού. 

 Ημ. Γέννησης Νεογνού:  Η ημερομηνία γέννησης του νεογνού. 
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 Ον/μο Πατρός: Το ονοματεπώνυμο του πατέρα του νεογνού. 

 Δημοτ. Πατρός:  Ο δήμος δημοτολογίου του πατέρα του νεογνού. 

 Αρ. δημοτ. Πατρός:  Ο αριθμός δημοτολογίου του πατέρα του νεογνού. 

 Ον/μο Μητρός: Το ονοματεπώνυμο της μητέρας του νεογνού. 

 Δημοτ. Μητρός:  Ο δήμος δημοτολογίου της μητέρας του νεογνού. 

 Αρ. δημοτ. Μητρός:  Ο αριθμός δημοτολογίου της μητέρας του νεογνού. 

 Ληξιαρχείο: Το αρμόδιο ληξιαρχείο που εξέδωσε τη ληξιαρχική πράξη. 

 Αρ/τόμος/έτος: Τριπλέτα που αναφέρεται στον αριθμό, τον τόμο και το έτος της 
ληξιαρχικής πράξης. 

Για να μπορέσει ο χρήστης να δει όλες τις στήλες μιας σελίδας του πίνακα θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τη μπάρα κύλισης (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 3) που βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από τα στοιχεία του πίνακα.  

Η προβολή των ληξιαρχικών πράξεων σηματοδοτείται οπτικά ως εξής: 

 Οι ληξιαρχικές πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί εμφανίζονται με έντονη (bold) 
γραφή, ενώ αυτές που έχουν εκτυπωθεί με κανονική γραφή έτσι ώστε να 
αναγνωρίζει με εύκολο τρόπο οπτικά τόσο ο χρήστης της εφαρμογής όσο και ο 
διαχειριστής του ΥΠ.ΕΣ. ποιες ληξιαρχικές πράξεις έχουν και ποιες δεν έχουν 
διεκπεραιωθεί. 

 Οι ληξιαρχικές πράξεις που αποτελούν νέα καταχώρηση και δεν έχουν υποστεί 
κανενός είδους τροποποίηση (‘Νέες’) εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ αυτές 
που αποτελούν τροποποιημένες ΛΠ έχουν δηλαδή υποστεί κάποια διόρθωση ή 
μεταβολή (‘Μεταβολές’) με μπλε χρώμα.  

 Οι παραπάνω σηματοδοτήσεις λειτουργούν και συνδυαστικά. Έτσι αν πρόκειται για 
Νέες πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί εμφανίζονται με μαύρο χρώμα και έντονη 
γραφή, οι Νέες πράξεις που έχουν εκτυπωθεί με μαύρο χρώμα και κανονική 
γραφή, οι εκ μεταβολής πράξεις που δεν έχουν εκτυπωθεί με μπλε χρώμα και 
έντονη γραφή και τέλος οι εκ μεταβολή πράξεις που έχουν εκτυπωθεί με μπλε 
χρώμα και κανονική γραφή. 

 Πατώντας πάνω στην επικεφαλίδα κάθε στήλης είναι εφικτή η αύξουσα ταξινόμηση των 
στοιχείων του πίνακα ως προς τη στήλη αυτή, ενώ με δεύτερο πάτημα η ταξινόμηση γίνεται 
φθίνουσα. Οι στήλες που στην επικεφαλίδα τους περιέχουν πεδίο κειμένου, επιτρέπουν 
επίσης το φιλτράρισμα των δεδομένων ως προς τη στήλη αυτή πληκτρολογώντας κείμενο 
στο πεδίο κειμένου. Έτσι αν για παράδειγμα στο πεδίο κειμένου που βρίσκεται στην 
επικεφαλίδα της στήλης «Δημοτ. Πατρός» πληκτρολογήσουμε το κείμενο «Αθ» ο πίνακας 
θα φιλτράρει τα αποτελέσματα και θα εμφανίσει μόνο τις ληξιαρχικές πράξεις που ο δήμος 
δημοτολογίου του πατέρα αρχίζει από «Αθ» π.χ. «Αθηναίων». 

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων παρέχει επίσης δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή τους αριθμούς σελίδων που βρίσκονται 
κάτω από τον πίνακα (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 4), ενώ με χρήση της αναδυόμενης λίστας στο 
(βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 5) μπορεί να επιλέξει το πλήθος των αποτελεσμάτων που θα 
εμφανίζει ο πίνακας σε κάθε του σελίδα. Κάτω από τα βελάκια (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 4) 
εμφανίζεται το πλήθος των αποτελεσμάτων που παρουσιάζει ο πίνακας σε όλες τις σελίδες 
του.  

Με χρήση του ποντικιού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες εγγραφές 
(ληξιαρχικές πράξεις) του πίνακα. Πατώντας στο κουτί επιλογής (6) είναι εφικτή η 
επιλογή/αποεπιλογή όλων των εγγραφών της τρέχουσας σελίδας, ενώ χρησιμοποιώντας τα 



δύο πρώτα εργαλεία της γραμμής εργαλείων (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 7) μπορεί να 
επιλέξει/αποεπιλέξει όλες τις εγγραφές σε όλες τις σελίδες του πίνακα. 

Το τρίτο εργαλείο (μεγεθυντικός φακός) της γραμμής εργαλείων (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 7) 
ενεργοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει μόνο μια εγγραφή και 
πατώντας το προβάλει σε αναδυόμενο παράθυρο αντίγραφο της πλήρους ληξιαρχικής 
πράξης όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Από το παράθυρο αυτό ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη ληξιαρχική πράξη στην πλήρη της μορφή (βλ. 
Εικόνα 5-2) έτσι ώστε να ξεκινήσει την όποια διαδικασία διεκπεραίωσης π.χ. εγγραφή 
νεογνού στην οικογενειακή μερίδα. Η ληξιαρχική πράξη θα θεωρηθεί διεκπεραιωμένη για 
το ΥΠ.ΕΣ., μόνο εφόσον πατηθεί το κουμπί εκτύπωση και εκτυπωθεί η πράξη. Από τη 
στιγμή που μια πράξη εκτυπωθεί θα εμφανίζεται πλέον με κανονική (όχι έντονη) γραφή 
στον πίνακα αποτελεσμάτων. 

 

 

Εικόνα 5-2: Προβολή αντιγράφου πλήρους ληξιαρχικής πράξης γέννησης 



Με την επιλογή μίας ή και περισσότερων εγγραφών του πίνακα, ενεργοποιείται και το 
πλήκτρο «Εκτύπωση/Εξαγωγή Επιλεγμένων» (βλ. Εικόνα 5-1 σημείο 8) το οποίο όταν 
πατηθεί εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλεγμένες ληξιαρχικές πράξεις σε 
μορφή λίστας (βλ. Εικόνα 5-3). Πατώντας το πλήκτρο «Εκτύπωση» η λίστα αυτή θα 
εκτυπωθεί, ενώ με το πλήκτρο «Εξαγωγή» θα γίνει εξαγωγή της λίστας σε αρχείο MS Excel. 
Και στις δύο περιπτώσεις το σύνολο των εγγραφών που είτε τυπώθηκαν είτε εξήχθησαν θα 
θεωρηθεί διεκπεραιωμένο και οι εν λόγω ληξιαρχικές πράξεις θα εμφανίζονται πλέον με 
κανονική γραφή στον πίνακα αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 5-3 Προβολή ληξιαρχικών πράξεων γέννησης σε μορφή λίστας 

6. Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη» ο χρήστης μεταφέρεται στην 
αντίστοιχη σελίδα όπου μπορεί να αλλάξει τόσο τα προσωπικά του στοιχεία, δηλαδή 
επώνυμο, όνομα, e-mail, φαξ και τηλέφωνο, όσο και τον κωδικό του για την πρόσβαση στην 
εφαρμογή (βλ. Εικόνα 6-1). Η σελίδα χωρίζεται σε δύο περιοχές: 

 Στην περιοχή 1 με τίτλο «Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων», εμφανίζεται ο δήμος 
στον οποίο ανήκει ο χρήστης, το όνομα χρήστη καθώς και το αν είναι υπεύθυνος 
δημοτολογίου σε μη-επεξεργάσιμη μορφή καθώς αυτές είναι πληροφορίες που δε 
μπορεί να αλλάξει μόνος του ο χρήστης. Σε περίπτωση λανθασμένου δήμου ή 
ονόματος χρήστη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με το ΥΠ.ΕΣ., 
ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο από το μενού. Κάτω από το «Υπεύθυνος», 



εμφανίζονται πεδία επώνυμο, όνομα, e-mail, τηλέφωνο και φαξ με τις τιμές που 
έχουν δηλωθεί στην εφαρμογή. Αν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει κάποια ή και 
όλες αυτές τις τιμές μπορεί να πληκτρολογήσει στο αντίστοιχο πεδίο τη νέα τιμή και 
τέλος να πατήσει το πλήκτρο αποθήκευση. 

 Στην περιοχή 2 με τίτλο «Αλλαγή κωδικού» εμφανίζονται δύο πεδία για την 
εισαγωγή και επιβεβαίωση αντίστοιχα του νέου κωδικού. Κατά την πρώτη 
καταχώρηση του νέου κωδικού εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο το οποίο 
πληροφορεί το χρήστη για την επάρκεια του κωδικού (ασθενής, καλός, ισχυρός) 
καθώς αυτός πληκτρολογείται.  Τέλος με πάτημα του πλήκτρου αποθήκευση και 
εφόσον ο κωδικός στο πεδίο επιβεβαίωση είναι ίδιος με αυτόν στο πεδίο νέος 
κωδικός, ο κωδικός αλλάζει και πλέον την επόμενη φορά που θα συνδεθεί ο 
χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το νέο κωδικό που επέλεξε. 

 

 

Εικόνα 6-1 Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη 

7. Επικοινωνία με ΥΠ.ΕΣ. 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «ΥΠ.ΕΣ. - Επικοινωνία» ο χρήστης μεταφέρεται στην αντίστοιχη 
σελίδα όπου μπορεί να πληκτρολογήσει το μήνυμα που επιθυμεί να αποστείλει προς το 
αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» να 
πραγματοποιήσει την επικοινωνία (βλ. Εικόνα 7-1). Στην περίπτωση διαπιστευμένου χρήστη 
τα στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, e-mail κτλ) που αποστέλλονται στο μήνυμα αντλούνται 
από το λογαριασμό του χρήστη στην εφαρμογή. Η περίπτωση μη-διαπιστευμένου χρήστη 
έχει καλυφθεί στην ενότητα 2. 

1 

2 



Κάτω από την περιοχή του μηνύματος αναγράφονται επίσης ο αριθμός του τηλεφωνικού 
κέντρου υποστήριξης του ΥΠ.ΕΣ. για το ΔΙΔΗΛ (213-136-1440), καθώς και το e-mail 
(dim.support@ypes.gr). 

 

Εικόνα 7-1 Επικοινωνία διαπιστευμένου χρήστη με ΥΠ.ΕΣ. 

8. Έξοδος από την εφαρμογή 

Ο σωστός τρόπος εξόδου από την εφαρμογή είναι με την επιλογή «Έξοδος» από το μενού. 

Αν η έξοδος από την εφαρμογή δεν γίνει με το σωστό τρόπο, αλλά με κλείσιμο του 

παράθυρου του Προγράμματος πλοήγησης με το , στο επόμενο άνοιγμα της σελίδας 
δεν θα ζητηθούν οι κωδικοί εισόδου. Η τακτική αυτή δεν συστήνεται για λόγους ασφαλείας 
των δεδομένων που χειρίζεται ο χρήστης. 

 

 



9. Παράρτημα Ι 

Εγκατάσταση πιστοποιητικού 

Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι απαραίτητη γιατί περιλαμβάνει 
πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν τα δεδομένα και για ασφαλή 
σύνδεση με τη διαδικτυακή (web) τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή. 

Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της εισαγωγής του πιστοποιητικού σε Internet Explorer και 
Mozilla Firefox. Το πιστοποιητικό που θα εγκατασταθεί σε Internet Explorer το χρησιμοποιεί 
και ο Google Chrome. 

Α. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Internet Explorer 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η εγκατάσταση του πιστοποιητικού σε Internet Explorer 10 
με Windows 7. 

Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://lixdimot.ypes.gr  
ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα (βλ. Εικόνα 9-1): «Υπάρχει πρόβλημα με το 
πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web. To πιστοποιητικό ασφαλείας που 
υποβάλλεται από αυτήν την τοποθεσία Web, δεν έχει εκδοθεί από μια αξιόπιστη αρχή 
έκδοσης πιστοποιητικών» / «There is a problem with this website's security certificate. Τhe 
security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate 
authority.» 

 

Εικόνα 9-1: Μήνυμα προβλήματος με το πιστοποιητικό ασφαλείας 

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, 

1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί «συνέχεια στην τοποθεσία web (δεν 
προτείνεται)/ Continue to this website (not recommended)». 
 

https://lixdimot.ypes.gr/


 

Εικόνα 9-2: Η σωστή επιλογή για συνέχεια στη σελίδα της web εφαρμογής 

2. Η γραμμή διευθύνσεων γίνεται κόκκινη και εμφανίζεται μια προειδοποίηση 
πιστοποιητικού.  

 

Εικόνα 9-3: «Σφάλμα πιστοποιητικού» και «Προβολή πιστοποιητικών». 

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σφάλμα πιστοποιητικού» / «Certificate Error» 
4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή πιστοποιητικών» / «View Certificates» και στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγκατάσταση πιστοποιητικού». 



 

Εικόνα 9-4: Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και επιλογή εγκατάστασής του 

5. Κατά την εγκατάσταση του Πιστοποιητικού ακολουθείστε τις οδηγίες του «Οδηγού 
Εισαγωγής Πιστοποιητικού», όπως φαίνεται στις επόμενες οθόνες. 

 

Εικόνα 9-5: Έναρξη του Οδηγού Εισαγωγής Πιστοποιητικού 



 

Εικόνα 9-6: Επιλογή χώρου αποθήκευσης πιστοποιητικού 

 

 

Εικόνα 9-7: Ολοκλήρωση του Οδηγού Εισαγωγής Πιστοποιητικού 

 



 

Εικόνα 9-8: Προειδοποίηση ασφαλείας για το πιστοποιητικό που θα εγκατασταθεί 

 

 

Εικόνα 9-9: Επιβεβαίωση επιτυχημένης εισαγωγής πιστοποιητικού 

6. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και μπορείτε να παρατηρήσετε ότι εμφανίστηκε δίπλα 

στη διεύθυνση ένα λουκέτο που δηλώνει ότι η διεύθυνση αυτή είναι ασφαλής. 
Από την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον Internet Explorer δεν θα εμφανίζεται 
σφάλμα πιστοποιητικού όταν γίνεται σύνδεση με το link της εφαρμογής 
https://lixdimot.ypes.gr  

Παρατήρηση: 

Στα Windows Vista και Windows 7, η επιλογή εγκατάστασης πιστοποιητικών (Εικόνα 9-4: 
«Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και επιλογή εγκατάστασής του») ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμη, εκτός αν εκτελείτε τον Internet Explorer με δικαιώματα διαχειριστή. Για να το 
επιτύχετε αυτό, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer στην Επιφάνεια 
Εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέγετε ‘Εκτέλεση ως διαχειριστής’. Σε αυτήν την περίπτωση 
διαφοροποιείτε την επιλογή σας στην Εικόνα 9-6, επιλέγοντας: 

https://lixdimot.ypes.gr/


 ‘Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στον παρακάτω χώρο αποθήκευσης’ 

 ‘Αναζήτηση’ για την αναζήτηση του χώρου αποθήκευσης 

 ‘Αξιόπιστες κεντρικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών’ 

 ‘Επόμενο’ για να συνεχίσετε την εγκατάσταση 

Β. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Google Chrome 

Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://lp.ypes.gr 
ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα (βλ. Εικόνα 9-10): «Το πιστοποιητικό 
ασφαλείας του ιστότοπου δεν είναι αξιόπιστο!» 

 

Εικόνα 9-10: Μήνυμα προβλήματος με το πιστοποιητικό ασφαλείας του ιστότοπου 

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα: 

1. Κάντε κλικ στο ‘Συνέχεια’ (βλ. Εικόνα 9-10). Εμφανίζεται το παράθυρο της 
εφαρμογής με το https στη γραμμή διευθύνσεων κόκκινο. Με δεξί κλικ στο https 
εμφανίζεται το παράθυρο προειδοποίησης πιστοποιητικού (βλ. Εικόνα 9-11) και με 
κλικ στο σύνδεσμο ‘Πληροφορίες πιστοποιητικού’ εμφανίζεται το παράθυρο του 
πιστοποιητικού. Σε κάποιες εκδόσεις ενδέχεται το παράθυρο πιστοποιητικού να 
εμφανιστεί με το που πατηθεί το ‘Συνέχεια’ (βλ. Εικόνα 9-12).  
 



 

Εικόνα 9-11: Παράθυρο προειδοποίησης πιστοποιητικού 

 

 

Εικόνα 9-12: Αντιγραφή πιστοποιητικού σε αρχείο 

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘Λεπτομέρειες’ του πιστοποιητικού (βλ. Εικόνα 9-12) και 
στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ‘Αντιγραφή σε αρχείο’. Εμφανίζεται ο Οδηγός 
Εξαγωγής Πιστοποιητικού. 



 

Εικόνα 9-13: Οδηγός εξαγωγής πιστοποιητικού 

3. Κάντε κλικ στο ‘Επόμενο’ για την εκκίνηση της εγκατάστασης του πιστοποιητικού 
(βλ. Εικόνα 9-13) 

4. Στην μορφή του αρχείου επιλέξτε ‘DER κωδικοποιημένο δυαδικό X.509 (.CER)’ όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 9-14 

 

Εικόνα 9-14: Επιλογή μορφής αρχείου εξαγωγής πιστοποιητικού 



5. Στο επόμενο παράθυρο (βλ. Εικόνα 9-15) κάντε κλικ στο επόμενο για να εμφανιστεί 
το παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου 

 

Εικόνα 9-15: Καθορισμός αρχείου προς εξαγωγή 

6. Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα ‘lixdimot.ypes.gr’ όπως φαίνεται στην Εικόνα 
9-16 

 

Εικόνα 9-16: Αποθήκευση του πιστοποιητικού 



7. Ο οδηγός εξαγωγής αρχείου πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε (βλ. Εικόνα 9-17). 
Κάντε κλικ στο ‘Τέλος’ 

 

Εικόνα 9-17: Ολοκλήρωση του οδηγού εξαγωγής πιστοποιητικού 

8. Κάντε κλικ στο ‘ΟΚ’ στο παράθυρο επιβεβαίωσης επιτυχημένης εξαγωγής (βλ. 
Εικόνα 9-18) 

 

Εικόνα 9-18: Επιβεβαίωση επιτυχημένης εξαγωγής πιστοποιητικού 

Στη συνέχεια θα γίνει η εισαγωγή του πιστοποιητικού από το αρχείο που αποθηκεύτηκε. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Από το μενού του Chrome επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις’ (βλ. Εικόνα 9-19). Εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις σε νέα καρτέλα. 



 

Εικόνα 9-19: Επιλογή ‘Ρυθμίσεις’ στο μενού του Chrome 

2. Επιλέξτε στο κάτω μέρος της καρτέλας ‘Εμφάνιση Σύνθετων Ρυθμίσεων’ (βλ. Εικόνα 
9-20) 

 

Εικόνα 9-20: Επιλογή εμφάνισης σύνθετων ρυθμίσεων 

3. Επιλέξτε ‘Διαχείριση Πιστοποιητικών’ (βλ. Εικόνα 9-21) 



 

Εικόνα 9-21: Διαχείριση πιστοποιητικών στις σύνθετες ρυθμίσεις 

 

4. Στο παράθυρο ‘Πιστοποιητικά’ επιλέξτε ‘Αξιόπιστες κεντρικές αρχές έκδοσης 
πιστοποιητικών’ και στη συνέχεια ‘Εισαγωγή’ (βλ. Εικόνα 9-22). Εμφανίζεται ο 
οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού (βλ. Εικόνα 9-23) στον οποίο πατάτε ‘Επόμενο’. 
 



 

Εικόνα 9-22: Επιλογή αξιόπιστων κεντικών αρχών έκδοσης πιστοποιητικών 

 

Εικόνα 9-23: Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού 



5. Επιλέξτε ‘Αναζήτηση’ του αρχείου του πιστοποιητικού όπως φαίνεται στην Εικόνα 
9-24 

 

Εικόνα 9-24: Αναζήτηση του αρχείου του πιστοποιητικού προς εισαγωγή 

 
6. Επιλέξτε το χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών όπως στην Εικόνα 9-25 

 

Εικόνα 9-25: Επιλογή του χώρου αποθήκευσης του πιστοποιητικού 



7. Όταν τελειώσει ο οδηγός εισαγωγής του πιστοποιητικού εμφανίζεται το παράθυρο 
προειδοποίησης ασφαλείας (βλ. Εικόνα 9-26). Επιλέξτε ‘Ναι’ για να ολοκληρωθεί η 
εισαγωγή. 

 

Εικόνα 9-26: Προειδοποίηση ασφαλείας για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού 

Γ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox 

Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε σε Mozilla Firefox την ηλεκτρονική διεύθυνση 
ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα (βλ. Εικόνα 9-27): «Η τρέχουσα σύνδεση στη 
σελίδα δεν είναι έμπιστη». 

 

Εικόνα 9-27: Μήνυμα προβλήματος με το πιστοποιητικό ασφαλείας 

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα: 



1. Στο πλαίσιο του μηνύματος (βλ. Εικόνα 9-27) επιλέξτε με το ποντίκι ‘Καταλαβαίνω 
τους κινδύνους’ 

 

Εικόνα 9-28: Επιλογή ‘Καταλαβαίνω τους κινδύνους’ 

 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ‘Προσθήκη εξαίρεσης’ (βλ. Εικόνα 9-28). 
Εμφανίζεται το παράθυρο ‘Προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας’ (βλ. Εικόνα 9-29) 

 

Εικόνα 9-29: Λήψη πιστοποιητικού 



3. Στο παράθυρο ‘Προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας’ κάντε κλικ στο κουμπί ‘Λήψη 
πιστοποιητικού’ (βλ. . Εικόνα 9-29) 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας’ (βλ. . Εικόνα 9-29) 
 


