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1. Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του Πληροφοριακού 
Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση των 
Ληξιαρχικών Πράξεων (ΛΠ), των Ληξιαρχείων της χώρας.  

Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτρέπεται μόνο στους διαπιστευμένους χρήστες των ληξιαρχείων. 
Η είσοδος γίνεται διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): https://lp.ypes.gr (βλ. εικόνα 
1.1) με τη χρήση ενός φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Windows 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 Ληξιαρχείου 

Την πρώτη φορά που θα καταχωρηθεί η διεύθυνση της εφαρμογής ενδέχεται να υπάρχει 
πρόβλημα με πιστοποιητικό ασφαλείας για την σελίδα αυτή. Η επίλυση του ζητήματος αυτού 
περιγράφεται στο ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. 

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer που δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή, στην οθόνη σας 
θα εμφανιστεί μια φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα 1.2, η οποία περιλαμβάνει έναν πίνακα με 
συνδέσμους (links) για την εγκατάσταση του Internet Explorer ανάλογα με την έκδοση των 
Windows που χρησιμοποιείτε. 

Οι τέσσερις πρώτες γραμμές είναι για Windows XP ή Vista 32 bit, και οι υπόλοιπες για 64 bit. 
Επιλέξτε με το ποντίκι αυτήν που είναι η πλέον κατάλληλη.  

 

Εικόνα 1.2 Πίνακας συνδέσεων για αναβάθμιση 

https://lp.ypes.gr/
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Αν μετά την καταχώρηση της διεύθυνσης της εφαρμογής εμφανίζεται η φόρμα της εικόνας 1.2, 
ενώ χρησιμοποιείτε Internet Explorer 8 (ΙΕ 8), πρέπει να απενεργοποιήσετε την ’Προβολή 
Συμβατότητας’ με τον εξής τρόπο: 

 Επιλέξτε από το μενού  του Internet Explorer ‘Εργαλεία’ 

 Κάντε κλικ στο ‘Προβολή Συμβατότητας’ για να απενεργοποιηθεί 

 Κλείστε τον Internet Explorer και ανοίξτε τον πάλι 
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2. Είσοδος στην εφαρμογή 

Στη γραμμή καταχώρησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URL), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
https://lp.ypes.gr.  

Είναι σημαντικό να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της εφαρμογής https://lp.ypes.gr στη γραμμή 
καταχώρησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκ νέου και να μην την επιλέξετε από τα 
αγαπημένα, ούτε να αποδεχτείτε καταχώρησή της από το ιστορικό που οδηγεί σε φόρμες 
παλαιότερης έκδοσης της εφαρμογής. 

Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται στους χρήστες που έχουν προμηθευτεί τους απαραίτητους 
κωδικούς από την ΔΜΗΕΣ του ΥΠΕΣ. Η καταχώρηση των κωδικών εισόδου γίνεται στην φόρμα 
‘ΣΥΝΔΕΣΗ’ όπως στο παράδειγμα της εικόνας 2.1. 

Αν επιλέξετε ‘Διατήρηση σύνδεσης’, η σύνδεση με την σελίδα της εφαρμογής θα παραμείνει 
ανοικτή μέχρι να επιλεγεί ‘΄Εξοδος’ από το μενού της εφαρμογής. 

Επιλέξτε ‘Σύνδεση’ για είσοδο στην κεντρική φόρμα της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 2.1 Είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή 

Με την είσοδο του χρήστη στη εφαρμογή ανοίγει η αρχική σελίδα της εφαρμογής, που έχει στο 
κέντρο τη φόρμα αναζήτησης. 

https://lp.ypes.gr/
https://lp.ypes.gr/
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Η εφαρμογή σε όλα της τα στάδια διατηρεί την ίδια διαμόρφωση, η οποία περιγράφεται στη 
συνέχεια (βλ. εικόνα 2.2). 

 

Εικόνα 2.2 Κεντρική εικόνα εφαρμογής 

Τα μέρη στα οποία χωρίζεται η σελίδα της εφαρμογής είναι τα εξής: 

1. στο κέντρο της σελίδας εμφανίζεται η τρέχουσα διαδικασία που επεξεργάζεται ο χρήστης 
(π.χ. ’Αναζήτηση’), και τα πεδία καταχώρησης των στοιχείων που αφορούν τη συγκεκριμένη 
διαδικασία 

2. κάτω από τα πεδία καταχώρησης, βρίσκονται οι εντολές που είναι διαθέσιμες για την 
τρέχουσα διαδικασία (π.χ. Αναζήτηση, Καθαρισμός Πεδίων, Προηγούμενο, Επόμενο, 
Αποθήκευση, κλπ) 

3. κάτω από τις εντολές εμφανίζονται είτε τα αποτελέσματα των εντολών (π.χ. στο χώρο 
‘Αποτελέσματα’ της φόρμας αναζήτησης, εμφανίζονται οι εγγραφές που αναζητήθηκαν), είτε 
μηνύματα που μας ενημερώνουν σχετικά με την ενέργεια που επιλέχθηκε από τον χρήστη. 

4. στο αριστερό περιθώριο εμφανίζονται: 

 στην πρώτη γραμμή καλωσόρισμα του χρήστη με το όνομα με το οποίο έχει 
εισέλθει στο σύστημα 

 στη συνέχεια το μενού της εφαρμογής το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις φάσεις 
των διαδικασιών. Οι επιλογές του μενού είναι:  

 Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεως, Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου, 
Ληξιαρχικές Πράξεις Σ. Συμβίωσης και Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου. 
Κάθε μια από αυτές τις επιλογές περιλαμβάνει το δικό της υπομενού. 
Αρχικά οι επιλογές του υπομενού είναι η ‘Νέα Αναζήτηση’ και η ‘Νέα 
Ληξιαρχική Πράξη’. Στη φάση της επεξεργασίας όμως συμπληρώνεται με 
νέες επιλογές, όπως μπορείτε να δείτε στη συνέχεια αυτού του 
εγχειριδίου 

 Στοιχεία Ληξιαρχείων, όπου ενημερώνονται τα στοιχεία του 
Ληξιαρχείου. Πρέπει να γίνει έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων 
με την έναρξη της παραγωγικής φάσης του ΠΣ ΛΗΠ. Από αυτή την 
επιλογή γίνεται και η αλλαγή του ονόματος του Ληξιάρχου. 

 Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη, απ’ όπου μπορεί να γίνει η αλλαγή του 
κωδικού πρόσβασης και ενημερώνονται τα στοιχεία του χρήστη 

 Έξοδος, για την έξοδο από την εφαρμογή 

 κάτω από το μενού της εφαρμογής οι ‘Χρήσιμοι Σύνδεσμοι’. Κάντε κλικ στο 
‘Εγχειρίδιο’  για το άνοιγμα του αρχείου που αποτελεί το εγχειρίδιο του χρήστη για 
την εφαρμογή του ΠΣ ΛΗΠ, και στο ‘Συχνές ερωτήσεις’ για το άνοιγμα του 
αρχείου που περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι 
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Ληξίαρχοι. Τα αρχεία αυτά ενημερώνονται κάθε φορά που προκύπτουν νέα 
στοιχεία. 
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3. Ενημέρωση στοιχείων Ληξιαρχείου 

Τα στοιχεία του Ληξιαρχείου ενημερώνονται από τη φόρμα που εμφανίζεται με επιλογή από το 
μενού ‘Στοιχεία Ληξιαρχείων’. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στην εκτύπωση κάθε ΛΠ, γι’ 
αυτό και η ενημέρωσή τους είναι από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο 
χρήστης, καθώς τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία μπορεί να είναι ελλιπή ή να έχουν 
αλλάξει.  

Στη φόρμα που εμφανίζεται, τα πεδία ‘Όνομα Ληξιαρχείου’ και ‘Δήμος’ είναι ήδη συμπληρωμένα 
και δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους. Από τα υπόλοιπα πεδία κάποια έχουν συμπληρωθεί, με τα 
στοιχεία που υπήρχαν καταχωρημένα στην κεντρική βάση του ΥΠΕΣ, για το συγκεκριμένο 
Ληξιαρχείο. 

 

Εικόνα 3.1 Ενημέρωση στοιχείων Ληξιαρχείου 

Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει αν τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σωστά, και αφού κάνει όλες οι 
συμπληρώσεις/μεταβολές να τα αποθηκεύσει με την επιλογή της εντολής ‘Αποθήκευση’ στο κάτω 
μέρος της φόρμας (βλ. εικόνα 3.1). 

Για να εμφανιστεί το όνομα του Ληξιάρχου σε απόσπασμα ΛΠ που είχε συνταχθεί και 
αποθηκευτεί από άλλον Ληξίαρχο ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία: 

 Επιλέξτε ‘Στοιχεία Ληξιαρχείων’ από το μενού στα αριστερά της φόρμας 

 Συμπληρώστε το νέο όνομα στο πεδίο ‘Ληξίαρχος’ 

 Πατήστε στο πλήκτρο ‘Αποθήκευση’ για να αποθηκευτεί η αλλαγή στα στοιχεία του 
ληξιαρχείου 

 Αναζητήστε τη ΛΠ, από τη φόρμα αναζήτησης, με τον τρόπο που περιγράφεται στις 
αντίστοιχες παραγράφους (Αναζήτηση ΛΠΓε, Αναζήτηση ΛΠΓα, κλπ). 

 Κάντε κλικ στο ‘Επεξεργασία’ για να εμφανιστεί η ΛΠ σε φάση επεξεργασίας 

 Κάντε κλικ στην τελευταία καρτέλα και μετά στο ‘Αποθήκευση’ (χωρίς να κάνετε καμία 
αλλαγή, εκτός κι αν πρόκειται να προσθέσετε μεταβολή) για να αποθηκευτούν στην 
συγκεκριμένη ΛΠ τα στοιχεία του νέου ληξιάρχου 

 Αναζητήστε τη ΛΠ εκ νέου 

 Επιλέξτε ‘Εκτύπωση’. Το νέο όνομα του Ληξίαρχου έχει ενημερωθεί στην 
προεπισκόπηση της εκτύπωσης. 

 Κάντε κλικ στο ‘Εκτύπωση’ για να σταλεί στον εκτυπωτή το απόσπασμα της ΛΠ 

Όταν αναλαμβάνει νέος Ληξίαρχος, πρέπει πρώτα να αλλάξει το όνομά του στη φόρμα ‘Στοιχεία 
Ληξιαρχείων’ και μετά να συντάξει τη ΛΠ. Αν την αποθηκεύσει και μετά αλλάξει το όνομα του 



 9 

ληξίαρχου, θα πρέπει να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία για να διορθώσει το όνομα που 
θα φαίνεται στην εκτύπωση της ΛΠ. 
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4. Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη 

Από την κεντρική σελίδα της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό 
πρόσβασης (βλ. εικόνα 4.1) και να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα στοιχεία του χρήστη (βλ. 
εικόνα 4.2), με την επιλογή ‘Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη’, ως εξής: 

 Για την αλλαγή κωδικού χρήστη 

 Στο πεδίο ‘Παρόν Κωδικός’ καταχωρείται ο κωδικός πρόσβασης που έστειλε το 
ΥΠΕΣ 

 Στο πεδίο ‘Νέος Κωδικός’ καταχωρείται ο κωδικός που έχει επιλέξει ο χρήστης 

 Στο πεδίο ‘Επιβεβαίωση Νέου Κωδικού’ καταχωρείται για δεύτερη φορά ο νέος 
κωδικός, για την αποφυγή λάθους. 

 Με κλικ στο ‘Αποθήκευση’ γίνεται η καταχώρηση του νέου κωδικού 

 

Εικόνα 4.1 Αλλαγή κωδικού χρήστη 

Για την αλλαγή των στοιχείων του χρήστη 

 Καταχωρούνται τα σωστά στοιχεία του χρήστη 

 Με κλικ στο ‘Αποθήκευση’ γίνεται η ενημέρωσή τους 

 

Εικόνα 4.2 Αλλαγή στοιχείων χρήστη 
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5. Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης 

Με την επιλογή από το μενού ‘Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης’, αναπτύσσεται το υπομενού της 
κατηγορίας αυτής με τις διαθέσιμες επιλογές, και προεπιλεγμένη τη  ‘Νέα Αναζήτηση’ (βλ. εικόνα 
5.1). Στη βασική φόρμα αναζήτησης εμφανίζονται πεδία που αφορούν Ληξιαρχικές Πράξεις 
Γέννησης (ΛΠΓε), για τη δημιουργία φίλτρου αναζήτησης. 

 

Εικόνα 5.1 Κεντρική φόρμα διαχείρισης ΛΠΓε 

Το υπομενού των ΛΠΓε περιλαμβάνει αρχικά, τις επιλογές: 

 Νέα Αναζήτηση, απ’ όπου γίνονται οι αναζητήσεις των οριστικοποιημένων και μη 
οριστικοποιημένων ΛΠΓε, 

 Νέα Ληξιαρχική Πράξη, όπου γίνονται οι καταχωρήσεις των νέων ΛΠΓε. 

 Ανέβασμα Αρχείου, για την καταχώρηση των ΛΠΓε που φθάνουν στο Ληξιαρχείο με 
ηλεκτρονικό μέσο, από τα μαιευτήρια/νοσοκομεία. 

Το υπομενού συμπληρώνεται με νέες επιλογές στη φάση επεξεργασίας των αποθηκευμένων ΛΠ. 

 



5.1. Καταχώρηση Νέας ΛΠΓε 

Η καταχώρηση Νέας ΛΠΓε γίνεται μέσα από τη φόρμα καταχώρησης, με μορφή βημάτων. Κάθε 
βήμα αντιστοιχεί σε μια καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων. Για τη μετάβαση σε επόμενη καρτέλα 
επιβάλλεται η καταχώρηση των υποχρεωτικών πεδίων της τρέχουσας, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για 
την μετάβαση σε προηγούμενη. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι σημειωμένα με ένα κόκκινο αστεράκι, 
για να τα ξεχωρίζει ο χρήστης και να δίνει προτεραιότητα στη συμπλήρωσή τους.  

i. Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης 

Με την έναρξη της παραγωγικής φάσης του πληροφοριακού συστήματος κλείνουν τα 
υπάρχοντα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία αλλά δεν καταργούνται. Θα παραμείνουν γιατί 
χρειάζονται για τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες σε αυτά (αποσπάσματα, 
μεταβολές κλπ). Δεν θα συνεχιστεί η εγγραφή σε αυτά των ληξιαρχικών πράξεων από τις 
8/5/2013 και μετά.  

Από τις 13:00 της 8/5/2013 και μετά όλες οι ληξιαρχικές πράξεις καταχωρούνται στο ΠΣ 
ΛΗΠ και από εκεί πλέον θα γίνεται η οποιαδήποτε έκδοση των σχετικών αποσπασμάτων 
και αντιγράφων. Ο τρόπος τήρησης των βιβλίων ορίζεται με την Απόφ. Αναπλ. Υπ. 
Εσωτερικών: Φ.131360/12476/2013/8-5-2013. 

Στην εικόνα 5.1.1 φαίνεται ένα παράδειγμα καταχώρησης στοιχείων στην πρώτη καρτέλα 
‘Στοιχεία Δήλωσης’. Η συμπλήρωση, από το χρήστη, των πεδίων, ‘Αριθμός Πράξης’, 
‘Τόμος’ και ‘Έτος’, επιτρέπεται μόνο την πρώτη φορά που θα καταχωρηθεί στο σύστημα 
μια ΛΠΓε. 

 

Εικόνα 5.1.1 Φόρμα καταχώρησης νέας ΛΠΓε 

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρήσει τους αριθμούς, που 
θα αποτελέσουν την έναρξη της αυτόματης αρίθμησης, για τα παραπάνω πεδία. 

Από τη δεύτερη καταχώρηση αρχίζει η αυτόματη αρίθμηση, η οποία λειτουργεί ως εξής: 
όταν συμπληρωθούν 250 ΛΠΓε αυξάνεται ο αριθμός του τόμου. Τα πεδία ‘Αριθμός 
Πράξης’ και ‘Τόμος’ αρχικοποιούνται στην τιμή ‘1’ όταν θα καταχωρηθεί η πρώτη ΛΠ του 
νέου έτους. 

Στο πεδίο ‘Ημερομηνία Δήλωσης‘ φαίνεται η τρέχουσα ημερομηνία σε μορφή 
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. 

Για την συμπλήρωση διαφορετικής ημ/νίας: 

 πληκτρολογήστε τη νέα ημ/νία συνεχόμενα χωρίς τις διαχωριστικές καθέτους ή 
κενά, π.χ. για την ημ/νία 25/2/2013 θα πρέπει να πληκτρολογήσετε συνεχόμενα 
25022013. 
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 επιλέξτε την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται με κλικ στο βελάκι 

 δίπλα στο πεδίο καταχώρησης. 

 

Εικόνα 5.1.2 Καταχώρηση δηλούντος σε νέα ΛΠΓε 

Στο πεδίο ‘Ιδιότητα δηλούντος’ επιλέξτε μία τιμή από τη λίστα, π.χ. Πατέρας. 
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα στοιχεία του δηλούντος: ονοματεπώνυμο 
και κατοικία. 

Το πεδίο ‘Αρ. Πρωτοκόλλου’ συμπληρώνεται μόνο εφόσον τηρείται στο ληξιαρχείο 
πρωτόκολλο για τις δηλώσεις. 

Στο πεδίο ‘Αριθμός παράβολου-προστίμου’ καταχωρείται ο αριθμός του παράβολου. 

 

Εικόνα 5.1.3 Συμπλήρωση στοιχείων δήλωσης 

Μετά την συμπλήρωση όλων των στοιχείων δήλωσης, πατήστε επόμενο για τη μετάβαση 
στην επόμενη καρτέλα. 

ii. Καταχώρηση στοιχείων γέννησης 

Τα πεδία καταχώρησης σε κάθε καρτέλα, είναι ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, για να 
διευκολύνουν το χρήστη και να οδηγούν στις σωστές επιλογές. 
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Στην κατηγορία ‘Ημ/νία Γέννησης’ καταχωρούνται η ημερομηνία και η ώρα γέννησης. 

 Η συμπλήρωση της ημ/νίας γίνεται με πληκτρολόγηση ή επιλογή, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 

 Η συμπλήρωση της ώρας γίνεται είτε με συνεχόμενη πληκτρολόγηση ώρας και 

λεπτών (δηλαδή με τη μορφή ΩΩΛΛ) π.χ. 0805, είτε με τα βελάκια αυξάνοντας 
ή μειώνοντας τις ώρες και τα λεπτά. 

 

Εικόνα 5.1.4 Καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων γέννησης 

Στην κατηγορία ‘Τόπος Γέννησης’ συμπληρώνουμε: 

 ‘Μέρος Γέννησης’ όπου, αν η επιλογή είναι ‘Νοσοκομείο ή Μαιευτήριο’ 
προστίθενται στη φόρμα πεδία για τη συμπλήρωση του ονόματος και της 
διεύθυνσης του Νοσοκομείου (βλ. εικόνα 5.1.5). 

Αν υπάρχει ήδη καταχωρημένο το μαιευτήριο επιλέγεται από τη λίστα (βλ. εικόνα 
5.1.6), διαφορετικά καταχωρείται νέο επιλέγοντας ‘Εισαγωγή νέου’. 
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Εικόνα 5.1.5 Εισαγωγή νέου Μαιευτηρίου 

 

Εικόνα 5.1.6 Επιλογή Μαιευτηρίου 

Η επιλογή ‘Ιδιωτική κατοικία’ προσθέτει πεδία συμπλήρωσης της διεύθυνσης της 
κατοικίας. 

 

Εικόνα 5.1.7 Συμπλήρωση στοιχείων γέννησης με μέρος γέννησης Ιδιωτική κατοικία 

Στην κατηγορία ‘Λοιπά Στοιχεία Γέννησης’ συμπληρώνονται τα στοιχεία του γιατρού, 
παραστάτες, κλπ, όπως φαίνονται στην επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 5.1.8 Συμπλήρωση Λοιπών Στοιχείων Γέννησης 
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Αν επιλεχθεί γέννηση ‘Εκτός γάμου’ και δεν είναι γνωστά τα στοιχεία πατέρα τη στιγμή 
που δηλώνεται η γέννηση, θα γίνει η επιλογή ‘Αγνώστου πατρός’ στην καρτέλα ‘Στοιχεία 
πατέρα’. 

Στην κατηγορία ‘Στοιχεία τέκνων μητέρας’ συμπληρώνονται τα στοιχεία των τέκνων που 
έχει αποκτήσει η μητέρα, συνολικά, σε όλες τις μέχρι τώρα κυήσειςτης. 

 

Εικόνα 5.1.9 Συμπλήρωση Στοιχείων τέκνων μητέρας 

Αν επιλεχθεί το πεδίο ‘Ένδειξη Έκθετου’ προστίθεται στην καρτέλα η ‘Ημ/νία ευρέσεως 
εκθέτου’, και περιορίζεται ο αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων. Η ημ/νία γέννησης 
συμπληρώνεται σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρού που το εξέτασε. Στον τόπο 
γέννησης συμπληρώνονται τα υποχρεωτικά πεδία με στοιχεία που αφορούν στον τόπο 
που βρέθηκε το έκθετο. 

 

Εικόνα 5.1.10 Συμπλήρωση στοιχείων γέννησης έκθετου 

Η επιλογή ‘Ένδειξη Έκθετου’ επηρεάζει και τις άλλες καρτέλες. Στα στοιχεία του νεογνού 
συμπληρώνεται ένα ονοματεπώνυμο που αποδίδει ο Ληξίαρχος. Τα στοιχεία της μητέρας 
και του πατέρα περιορίζονται σε ονοματεπώνυμο χωρίς να είναι υποχρεωτική η 
καταχώρησή τους. 

iii. Καταχώρηση στοιχείων νεογνού 

Η καρτέλα ‘Στοιχεία νεογνού’ περιλαμβάνει τα προσωπικά και τα δημογραφικά στοιχεία 
του νεογνού. 
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Στα ‘Προσωπικά Στοιχεία’ υποχρεωτικό είναι το πεδίο ‘Επώνυμο’. Επίσης 

 Αν δεν έχει δοθεί κύριο όνομα στο νεογνό, επιλέξτε το πεδίο ‘Άνευ Κυρίου 
Ονόματος’ 

 Αν το νεογνό είναι αλλοδαπός/ή, στο πεδίο ‘Επώνυμο’ καταχωρείστε το 
μεταφρασμένο επώνυμο και σε παρένθεση το ξενικό με λατινικούς χαρακτήρες.  

Στα ‘Δημογραφικά’ συμπληρώνονται: 

 ο αριθμός ΑΜΚΑ αν έχει αποδοθεί, διαφορετικά επιλέγεται το πεδίο ‘Άνευ ΑΜΚΑ’ 

 ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο θα εγγραφεί το νεογνό, αν είναι γνωστός, 
διαφορετικά το πεδίο μπορεί να μείνει κενό 

 τα πεδία ‘Νομός’ και ‘Δήμος’ όπου πιθανότατα θα εγγραφεί το νεογνό. Συνήθως 
το νεογνό εγγράφεται στο δημοτολόγιο του δήμου στον οποίο διατηρούν 
οικογενειακή μερίδα οι γονείς του (βλ. εικόνα 5.1.11). Στην περίπτωση που το 
νεογνό δεν θα εγγραφεί στα ελληνικά δημοτολόγια (π.χ. αλλοδαπός), επιλέξτε 
στο πάνω μέρος της λίστας τις παύλες (---) για να σας επιτρέψει το σύστημα να 
προχωρήσετε στην επόμενη καρτέλα (βλ. εικόνα 5.1.12). 

 

Εικόνα 5.1.11 Συμπλήρωση Στοιχείων Νεογνού 

25/5/2013 

25/5/2013 
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Εικόνα 5.1.12 Επιλογή χωρίς εγγραφή νεογνού σε δημοτολόγιο 

 

iv. Καταχώρηση στοιχείων μητέρας 

Στην καρτέλα ‘Στοιχεία Μητέρας’ καταχωρούνται τα στοιχεία της μητέρας όπως φαίνονται 
στο παράδειγμα της εικόνας 5.1.13. 

Αν η μητέρα είναι αλλοδαπή στο πεδίο ‘Επώνυμο’ καταχωρείται το μεταφρασμένο 
επώνυμο και το ξενικό με λατινικούς χαρακτήρες μέσα σε παρένθεση. Με τον ίδιο τρόπο 
καταχωρείται και το όνομα. Το μέγεθος των πεδίων είναι 45 χαρακτήρων. 

 

Εικόνα 5.1.13 Συμπλήρωση Στοιχείων Μητέρας 

Τα στοιχεία του τόπου γέννησης συμπληρώνονται με επιλογή από τις λίστες (βλ. εικόνα 
5.1.14). Ο εντοπισμός μιας τιμής στη λίστα μπορεί να γίνει και με γρήγορη 
πληκτρολόγηση. Αρκεί η πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων για την τοποθέτηση 
της αναζήτησης στην πλησιέστερη τιμή. 

21/5/2013 



 19 

 

Εικόνα 5.1.14 Επιλογή Δήμου στον τόπο γέννησης 

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η επιλογή στα στοιχεία του τόπου κατοικίας (βλ. εικόνα 
5.1.15). 

Παράδειγμα: Αν θέλετε να εντοπίσετε το Δήμο Αθηναίων, πληκτρολογήστε στο πεδίο 
γρήγορα ‘αθ’ και θα δείτε στη λίστα των δήμων να επιλέγεται ο δήμος Αθηναίων. Η 
επιλογή καταχωρείται αυτόματα στο πεδίο. Κάντε κλικ στο επόμενο πεδίο για να 
συνεχίσετε. 

 



 20 

 

Εικόνα 5.1.15 Επιλογή τιμής από τη λίστα των δήμων 

Η εύρεση των στοιχείων δημοτολογίου γίνεται αυτόματα από το ‘Μάθε που ψηφίζεις’, 
ενεργοποιώντας με κλικ το πεδίο ‘Εύρεση στοιχείων δημοτολογίου από ‘Μάθε που 
ψηφίζεις’’. Για να είναι εφικτή η αναζήτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία 
‘Επώνυμο’, ‘Όνομα’, ‘Όνομα πατρός’, ‘Όνομα μητρός’ και ‘Ημ/νία Γέννησης’. Όταν η 
αναζήτηση είναι επιτυχής συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία ‘Νομός’, ‘Δήμος’ και ‘Αρ. 
Δημοτολογίου’. 

 

Εικόνα 5.1.16 Εύρεση στοιχείων δημοτολογίου από το ‘Μάθε που ψηφίζεις’ 

Στην περίπτωση που βρεθούν περισσότερες της μιας εγγραφές θα πρέπει να επιλεγεί η 
ενεργή εγγραφή κάνοντας κλικ πάνω στο γκρι πλαίσιο. 

 

Εικόνα 5.1.17 Εύρεση στοιχείων δημοτολογίου από το ‘Μάθε που ψηφίζεις’ 
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Η επιλογή μιας από τις εγγραφές ανακτά στην οθόνη τα στοιχεία δημοτολογίου και γεμίζει 
με αυτά αυτόματα τα πεδία ‘Νομός’, ‘Δήμος’ και ‘Αρ. Δημοτολογίου’. 

Στην περίπτωση που η μητέρα δεν έχει ελληνική ιθαγένεια δεν είναι υποχρεωτικά 
τα ‘Στοιχεία Δημοτολογίου’ και επιτρέπεται η συνέχιση σε επόμενη καρτέλα χωρίς 
τη συμπλήρωσή τους. 

Στα ‘Λοιπά στοιχεία’ καταχωρείται στο πεδίο ‘Επάγγελμα’ το επάγγελμα της μητέρας σε 
ελεύθερο κείμενο. Στο πεδίο ‘Επίπεδο μόρφωσης’ επιλέγεται μια τιμή από τη λίστα όπως 
φαίνεται στην εικόνα 5.1.18. 

 

Εικόνα 5.1.18 Συμπλήρωση στοιχείων επιπέδου μόρφωσης 

Το πεδίο ‘ΑΦΜ’ είναι ένα πεδίο κειμένου στο οποίο ο χρήστης εισάγει το ΑΦΜ. Κατά την 
πληκτρολόγηση γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των ψηφίων του αριθμού που καταχωρείται. 
Ελέγχεται το μήκος και η ορθότητα των στοιχείων (βλ. εικόνα 5.1.19). Μέχρι να 
ολοκληρωθεί η καταχώρηση του αριθμού το μήνυμα με τα κόκκινα γράμματα θα 
ενημερώνει ότι ‘Ο ΑΦΜ δεν είναι έγκυρος’. 

 

Εικόνα 5.1.19 Καταχώρηση ΑΦΜ 

Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός του ΑΦΜ το μήνυμα αλλάζει και ενημερώνει ότι δεν έχει 
ακόμα ελεγχθεί, προτρέποντας το χρήστη να επιλέξει το κουμπί ‘Έλεγχος ΑΦΜ’ (βλ. 
εικόνα 5.1.20).  

 

Εικόνα 5.1.20 Συμπλήρωση ΑΦΜ 

Όταν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος εμφανίζονται τα στοιχεία του ατόμου που αντιστοιχούν στο 
ΑΦΜ που καταχωρήθηκε. Η συνέχεια της διαδικασίας είναι όμοια με την διαδικασία 
αναζήτησης ΑΦΜ με βάση τα προσωπικά στοιχεία (βλ. εικόνες 5.1.21 και 5.1.22). 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο τρόπος εύρεσης του ΑΦΜ με βάση τα προσωπικά 
στοιχεία του ατόμου. Το αποτέλεσμα εμφανίζει τον αριθμό του ΑΦΜ και τα προσωπικά 
στοιχεία του ατόμου που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αριθμό, σύμφωνα με την ΓΓΠΣ. Τα 
στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε μωβ πλαίσιο για οπτική σύγκριση από τον καταχωριστή. 
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Εικόνα 5.1.21 Αποτέλεσμα αναζήτησης ΑΦΜ με βάση τα προσωπικά στοιχεία 

Αν τα στοιχεία του ΑΦΜ στο μωβ πλαίσιο παρουσιάζουν διαφορές με τα στοιχεία του 
ατόμου που καταχωρήσατε, επιλέξτε ‘Δεν ταιριάζει κανένα αποτέλεσμα’. Ελέγξτε πάλι τις 
καταχωρήσεις σας και προσπαθήστε εκ νέου τον έλεγχο. 

Μετά τον οπτικό έλεγχο των στοιχείων του ΑΦΜ, και εφόσον τα στοιχεία που 
εμφανίζονται συμφωνούν με τα στοιχεία της δήλωσης, κάντε κλικ στο μωβ πλαίσιο για να 
επιλέξετε την εγγραφή. Παρατηρήστε ότι το μωβ πλαίσιο γίνεται άσπρο και γίνεται 
ενεργό/εμφανές το πλήκτρο επιβεβαίωσης του αποτελέσματος με το πράσινο σύμβολο 
αριστερά του. Επιλέξτε ‘ΟΚ, αυτό είναι το σωστό αποτέλεσμα!’ για να ενημερώσετε το 
σύστημα για την ορθότητα των στοιχείων.  

 

Εικόνα 5.1.22 Εύρεση ΑΦΜ με βάση τα προσωπικά στοιχεία 

Στην εξαιρετική περίπτωση που το άτομο που καταχωρείτε δεν διαθέτει ΑΦΜ, ο έλεγχος 
θα έχει ως αποτέλεσμα το μήνυμα ‘Δεν βρέθηκε κανένα αποτέλεσμα’ μέσα στο γαλάζιο 
πλαίσιο (βλ. εικόνα 5.1.23).  

 

Εικόνα 5.1.23 Δε βρέθηκε κανένα ΑΦΜ 

Για να επιτραπεί η συνέχιση της διαδικασίας πρέπει να επιλεγεί ‘Συνέχιση άνευ ΑΦΜ’ (βλ. 

εικόνα 5.1.23). Με αυτή την επιλογή προστίθεται στην οθόνη με κόκκινα γράμματα το 

μήνυμα ‘Δε βρέθηκε ΑΦΜ’. 

 

Εικόνα 5.1.24 Συνέχιση άνευ ΑΦΜ 

Το πεδίο ‘ΑΜΚΑ’ είναι ένα πεδίο κειμένου στο οποίο ο χρήστης εισάγει το ΑΜΚΑ του 

ατόμου που καταχωρείτε. Η διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης για τον έλεγχο του 
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ΑΜΚΑ ή για την αναζήτησή του με βάση τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, είναι 

όμοια με την αντίστοιχη διαδικασία που ακολουθεί για το ΑΦΜ. 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος δεν βρει τον ΑΜΚΑ που αντιστοιχεί στα προσωπικά 

στοιχεία που έχουν καταχωριστεί, ο έλεγχος θα έχει ως αποτέλεσμα το μήνυμα ‘Δεν 

βρέθηκε ο ΑΜΚΑ’. 

 

Εικόνα 5.1.25 Δε βρέθηκε ο ΑΜΚΑ 

Αν μετά την αναζήτηση δεν βρεθεί ο αριθμός ΑΜΚΑ τότε βγαίνει το μήνυμα ‘ΔΕΝ 

ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΑΜΚΑ’ μέσα στο γαλάζιο πλαίσιο. Για να επιτραπεί η συνέχιση της 

διαδικασίας πρέπει να επιλεγεί ‘Συνέχιση άνευ ΑΜΚΑ’ (βλ. εικόνα 5.1.25). Με αυτή την 

επιλογή προστίθεται στην οθόνη με κόκκινα γράμματα το μήνυμα ‘Δε βρέθηκε ΑΜΚΑ’. 

 

Εικόνα 5.1.26 Συνέχιση άνευ ΑΜΚΑ 

Στην συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα του ατόμου και της 

ημερομηνίας τέλεσης γάμου. 

 

Εικόνα 5.1.27 Συμπλήρωση Ασφαλιστικού Φορέα και Ημ. Τέλεσης Γάμου 

 

v. Καταχώρηση στοιχείων πατέρα 

Η συμπλήρωση της καρτέλας ‘Στοιχεία Πατέρα’ γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η 
καταχώρηση των στοιχείων της μητέρας. 

Παράδειγμα καταχώρησης φαίνεται στην εικόνα 5.1.28. 
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Εικόνα 5.1.28 Παράδειγμα συμπλήρωσης των στοιχείων πατέρα 

Η επιλογή του πεδίου ‘Αγνώστου πατρός’ διαμορφώνει την καρτέλα όπως φαίνεται στην 
εικόνα 5.1.29. Σε μελλοντική μεταβολή της ΛΠ, κατά την οποία θα πρέπει να 
συμπληρωθούν τα στοιχεία του πατέρα, γίνεται αποεπιλογή του πεδίου ‘Αγνώστου 
πατρός’ και συμπληρώνονται όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

 

 

Εικόνα 5.1.29 Επιλογή ‘Αγνώστου πατρός’ 
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vi. Παρατηρήσεις 

Στην καρτέλα ‘Παρατηρήσεις’ μπορεί να καταχωρηθεί κείμενο: 

 στο πλαίσιο ‘Παρατηρήσεις’ για την καταχώρηση παρατηρήσεων που αφορούν 
όλες τις ΛΠ γέννησης και εμφανίζεται σε όλους τους τύπους εκτυπώσεων και 

 στο πλαίσιο ‘Ειδικές Παρατηρήσεις Υιοθεσίας’ για την καταχώρηση 
παρατηρήσεων που αφορούν μόνο πράξεις υιοθεσίας. Οι παρατηρήσεις αυτές 
δεν εκτυπώνονται. 

 

Εικόνα 5.1.30 Καρτέλα καταχώρησης παρατηρήσεων 

Σε αυτή την καρτέλα γίνεται και η αποθήκευση της εγγραφής. Μπορείτε πριν την 
αποθήκευση να ελέγξετε τις καταχωρήσεις σας σε όλες τις καρτέλες και στο τέλος να 
κάνετε κλικ στο ‘Αποθήκευση’. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της 
ΛΠ, όπως στην εικόνα 5.1.31. Η ΛΠΓε δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Για να μπορέσετε 
να την εκτυπώσετε θα πρέπει να την οριστικοποιήσετε πρώτα. Ο τρόπος 
οριστικοποίησης περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 5.1.31 Μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης της ΛΠ 

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κάθε φορά είτε αποθηκεύετε μια νέα ΛΠ είτε αποθηκεύετε τις 
διορθώσεις/μεταβολές σε μια καταχωρημένη ΛΠ. 

 

 



5.2. Αναζήτηση ΛΠΓε 

Η αναζήτηση μιας ΛΠΓε γίνεται από την φόρμα αναζήτησης της εφαρμογής (βλ. εικόνα 5.2.1). Για 
τη μετάβαση στη φόρμα αναζήτησης από οποιαδήποτε άλλη φόρμα/διαδικασία, επιλέξτε από το 
μενού ‘Νέα Αναζήτηση’. 

 

Εικόνα 5.2.1 Φόρμα αναζήτησης ΛΠΓε 

Η διαδικασία της αναζήτησης γίνεται ως εξής: 

 Δημιουργείται ένα φίλτρο αναζήτησης με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων πεδίων. Η 
συμπλήρωση των πεδίων γίνεται με τρόπο που να μας φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Το επίπεδο του φίλτρου θα προσδιορίσει και το πλήθος των εγγραφών 
που θα εμφανιστούν κάτω από τα ‘Αποτελέσματα’. 
Αρκεί να συμπληρωθεί ένα μόνο πεδίο για να μπορεί να γίνει αναζήτηση, π.χ. η 
καταχώρηση στο πεδίο ‘Έτος’ το 2013. Σε αυτήν την περίπτωση θα εμφανιστούν στα 
αποτελέσματα όλες οι ΛΠ του 2013 που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. 

 Μια ΛΠΓε μπορεί να είναι οριστικοποιημένη ή μη οριστικοποιημένη, γι’ αυτό και η 
αναζήτηση γίνεται σε μια από τις δυο κατηγορίες κάθε φορά. 
Κάτω από τα πεδία καταχώρησης υπάρχει το πεδίο επιλογής ‘Οριστικοποιημένες’, το 
οποίο περιορίζει το φίλτρο αναζήτησης στις οριστικοποιημένες ΛΠΓε όταν είναι 
επιλεγμένο ή στις μη οριστικοποιημένες όταν απενεργοποιηθεί η επιλογή. 

 Η αναζήτηση της ΛΠΓε ξεκινάει με την επιλογή της εντολής  ‘Αναζήτηση’ με το 
ποντίκι. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της φόρμας. Αν δεν βρεθεί 
εγγραφή με τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα. 

 Στην περίπτωση που εμφανιστούν περισσότερα του ενός αποτελέσματα, ο χρήστης 
θα επιλέξει την εγγραφή που ταυτίζεται με τα στοιχεία της γέννησης που αναζητείται. 

 

Εικόνα 5.2.2 Μήνυμα μη εύρεσης ΛΠ με το επιλεγμένο φίλτρο αναζήτησης 

Σκοπός της αναζήτησης είναι να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει κάποια από 
τις διαθέσιμες ενέργειες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το αν η ΛΠΓε είναι 
οριστικοποιημένη ή όχι. Ειδικότερα: 

 σε μη οριστικοποιημένη ΛΠΓε (βλ. εικόνα 5.2.3), οι διαθέσιμες ενέργειες είναι: 

o Οριστικοποίηση, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων 

o Επεξεργασία, για συμπληρώσεις πριν την έκδοση της ΛΠ 
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Εικόνα 5.2.3 Αναζήτηση μη οριστικοποιημένης ΛΠΓε 

 σε οριστικοποιημένη ΛΠΓε οι διαθέσιμες ενέργειες είναι: 

o Διαγραφή, μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Δεν γίνεται φυσική διαγραφή της ΛΠ 
από τη βάση δεδομένων και, αν αναζητηθεί με το κατάλληλο φίλτρο, εμφανίζεται 
στα αποτελέσματα της αναζήτησης με την ένδειξη ‘ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ’ (βλ. εικόνα 
5.2.4). Η διεγραμμένη ληξιαρχική πράξη μπορεί να επανέλθει στην προ 
διαγραφής της κατάσταση με την επιλογή ‘Επαναφορά’  

 

Εικόνα 5.2.4 Διεγραμμένη ΛΠΓε 

o Εκτύπωση της ΛΠΓε. Εμφανίζει την προεπισκόπηση της εκτύπωσης για να 
επιλεγεί ο τύπος της εκτύπωσης που θα σταλεί στον εκτυπωτή. 
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o Επεξεργασία, για καταχώρηση των στοιχείων βάφτισης/ονοματοδοσίας ή 
μεταβολών 

 

 

Εικόνα 5.2.5 Αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΓε 

 
 



5.3. Οριστικοποίηση ΛΠΓε 

Οι μη οριστικοποιημένες ΛΠΓε, που θα βρεθούν μετά από αναζήτηση με το κατάλληλο φίλτρο, 
μπορούν στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν μια – μια, αν βέβαια δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα 
στην καταχώρησή τους (βλ. εικόνα 5.3.1). 

 

Εικόνα 5.3.1 Επιλογή οριστικοποίησης ΛΠΓε από την αναζήτηση 

Η οριστικοποίηση μπορεί να γίνει και από τη φάση επεξεργασίας μιας μη οριστικοποιημένης  ΛΠ, 
με επιλογή από το μενού στο αριστερό περιθώριο της φόρμας, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.3.2. 
Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν γίνει αλλαγές γιατί δεν θα εμφανιστούν στην 
εκτύπωση. Πρέπει πρώτα να γίνει αποθήκευση της ΛΠ. 

 

Εικόνα 5.3.2 Επιλογή οριστικοποίησης ΛΠΓε από την φάση επεξεργασίας 

Με την οριστικοποίηση της ΛΠ εμφανίζεται το παράθυρο της προεπισκόπησης της εκτύπωσης για 
την επιλογή του τύπου της εκτύπωσης. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. 
 

 



5.4. Επεξεργασία ΛΠΓε 

Η διόρθωση/μεταβολή στοιχείων μιας ΛΠΓε προϋποθέτει την εύρεσή της με τη διαδικασία 
αναζήτησης, όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Διακρίνεται δε σε επεξεργασία 
οριστικοποιημένης και μη οριστικοποιημένης ΛΠΓε. Και στις δύο περιπτώσεις προστίθενται δύο 
επιπλέον καρτέλες, η καρτέλα για την καταχώρηση των στοιχείων της βάφτισης - ονοματοδοσίας 
και η καρτέλα για την καταχώρηση των μεταβολών.  

Στη φάση της επεξεργασίας ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα (με κλικ πάνω στο όνομά της) στην 
οποία θα κάνει τη διόρθωση χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τις προηγούμενες. 

Η αποθήκευση των διορθώσεων/μεταβολών γίνεται στο τελευταίο βήμα δηλαδή από την καρτέλα 
‘Μεταβολές’. 

5.4.1. Επεξεργασία μη οριστικοποιημένης ΛΠΓε 

Η επεξεργασία μη οριστικοποιημένης ΛΠ γίνεται για τη συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων 
της πριν την έκδοσή της. 

Η διαδικασία επεξεργασίας μιας μη οριστικοποιημένης ΛΠΓε ξεκινάει με την αναζήτησή της, όπως 
περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Όταν εμφανιστεί η εγγραφή στα ‘Αποτελέσματα’ κάντε 
κλικ στο κουμπί ‘Επεξεργασία’ (βλ. εικόνα 5.4.1.1). 

 

Εικόνα 5.4.1.1 Επιλογή επεξεργασίας σε μη οριστικοποιημένη ΛΠΓε 

Σε αυτήν τη φάση προστίθεται στο μενού η επιλογή ‘Οριστικοποίηση’ (βλ. εικόνα 5.4.1.2). Για την 
εκτύπωση μιας ΛΠΓε πρέπει να γίνει πρώτα η οριστικοποίησή της. 
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Εικόνα 5.4.1.2 Φάση επεξεργασίας μη οριστικοποιημένης ΛΠΓε 

5.4.2. Επεξεργασία οριστικοποιημένης ΛΠΓε 

Η επεξεργασία οριστικοποιημένης εγγραφής γίνεται για την προσθήκη των μεταβολών. 

Αναζητήστε την οριστικοποιημένη ΛΠΓε και επιλέξτε ‘Επεξεργασία’ (βλ. εικόνα 5.4.2.1) για να 
εμφανιστεί η φόρμα επεξεργασίας. 

 

Εικόνα 5.4.2.1 Επιλογή επεξεργασίας σε οριστικοποιημένη ΛΠΓε 

Σε αυτή τη φάση αν κάνετε μεταβολές και επιλέξετε ‘Εκτύπωση’ δεν θα αποθηκευτούν. 
Αποθηκεύεστε πρώτα την ΛΠ, κατόπιν αναζητήστε τη και μετά εκτυπώστε την.  
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Εικόνα 5.4.2.2 Φάση επεξεργασίας οριστικοποιημένης ΛΠΓε 

Στη φάση της επεξεργασίας μπορούν να συμπληρωθούν τα ‘Στοιχεία βάφτισης-Ονοματοδοσίας’ 
στην καρτέλα που προστέθηκε δίπλα στην καρτέλα ‘Στοιχεία πατέρα’. 

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν: 

 το θρήσκευμα 

 την ημ/νία και ώρα της βάφτισης 

 τα στοιχεία του ιερού ναού και του ιερέα 

 τα ονόματα των αναδόχων 

 την ονοματοδοσία του νεογνού 

Ο ιερός ναός επιλέγεται/καταχωρείται μέσα από ξεχωριστό παράθυρο που εμφανίζεται με την 
επιλογή του πλήκτρου ‘Δεν έχετε επιλέξει Ιερό Ναό’. 
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Εικόνα 5.4.2.3 Συμπλήρωση στοιχείων βάφτισης 

Η αναζήτηση του Ιερού Ναού γίνεται με επιλογή Νομού και Δήμου. Στο χώρο ‘Αποτελέσματα’ 
εμφανίζονται οι ναοί που είναι ήδη καταχωρημένοι και επιλέγεται ο ζητούμενος. Αν δεν 
εμφανίζεται ο ζητούμενος ναός θα πρέπει να καταχωρηθεί.  
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Εικόνα 5.4.2.4 Επιλογή Ι.Ν. 

Επιλέξτε ‘Προσθήκη Ι.Ν.’ για την εμφάνιση του παράθυρου καταχώρησης των στοιχείων του 
ναού. Κάθε νέα καταχώρηση στοιχείων Ιερού Ναού πρέπει να αποθηκεύεται με κλικ στο κουμπί 
‘Αποθήκευση’. 

 

Εικόνα 5.4.2.5 Συμπλήρωση στοιχείων Ι.Ν. 

Αν το θρήσκευμα είναι διαφορετικό από ‘Χριστιανός’ η καρτέλα διαμορφώνεται όπως στην εικόνα 
5.4.2.6. 
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Εικόνα 5.4.2.6 Επιλογή ‘Άλλο’ στη θέση του θρησκεύματος 

Οι μεταβολές της ΛΠΓε που γράφονται στο περιθώριο του βιβλίου, στο ΠΣ ΛΗΠ καταχωρούνται 
στο τελευταίο βήμα της επεξεργασίας, στην καρτέλα ‘Μεταβολές’, στο αντίστοιχο πλαίσιο 
κειμένου. 

Σε αυτήν την καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα διαθέσιμα 
προκαθορισμένα κείμενα, για λόγους ομοιομορφίας. Θα μπορείτε κάνοντας κλικ σε ένα από τα 
προκαθορισμένα κείμενα να συμπληρώσετε τα κενά, δημιουργώντας έτσι μια μεταβολή. Στο τέλος 
της επεξεργασίας γίνεται αποθήκευση της εγγραφής. 

Μετά την αποθήκευση, η φάση της επεξεργασίας ολοκληρώνεται και γίνεται επιστροφή στη φάση 
της αναζήτησης. 

 

Εικόνα 5.4.2.7 Χρήση προκαθορισμένου κειμένου στην καρτέλα των μεταβολών 

 

 

 

 

 

21/5/2013 



5.5. Ανέβασμα Αρχείου γεννήσεων 

Με την επιλογή αυτή επιτυγχάνεται η καταχώρηση των ΛΠ που φθάνουν στα ληξιαρχεία, από τα 
Μαιευτήρια/Νοσοκομεία, σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Εικόνα 5.5.1 Ανέβασμα αρχείου από Μαιευτήριο 

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ή στο ‘Browse’ για να εμφανιστεί το παράθυρο των Windows μέσα από το 
οποίο θα αναζητηθεί το αρχείο. 

 

Εικόνα 5.5.2 Παράθυρο επιλογής του αρχείου 

Οι ΛΠ που παρουσιάζουν ελλείψεις εμφανίζονται σε εκκρεμότητα και όπως πληροφορεί το 
μήνυμα, είναι δυνατή η επεξεργασία τους με επιλογή από αυτό το σημείο. 
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5.6. Εκτύπωση ΛΠΓε 

Η εκτύπωση μιας ΛΠΓε είναι δυνατή μόνο όταν έχει οριστικοποιηθεί. Όταν αναζητηθεί μια 
οριστικοποιημένη ληξιαρχική πράξη, εμφανίζεται στα ‘Αποτελέσματα’ της φόρμας αναζήτησης. 
Κάντε κλικ στην ‘Εκτύπωση’ για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση της εκτύπωσης σε νέο 
παράθυρο. 

Αν επιλέξετε ‘Επεξεργασία’ για έναν τελευταίο έλεγχο της οριστικοποιημένης ΛΠ, μπορείτε να την 
εκτυπώσετε επιλέγοντας ‘Εκτύπωση’ από το μενού στο αριστερό περιθώριο της φόρμας 
επεξεργασίας. Προσοχή όμως, αν έχετε κάνει αλλαγές στις καρτέλες δεν θα αποθηκευτούν. 

Όταν επιλεγεί ‘Εκτύπωση’ εμφανίζεται σε νέο παράθυρο μια φόρμα, για την καταχώρηση των 
στοιχείων πρωτοκόλλου στο απόσπασμα της ΛΠ, κατά την εκτύπωσή της. Τα στοιχεία αυτά δεν 
αποθηκεύονται στην ΛΠ και ισχύουν για τη συγκεκριμένη εκτύπωση μόνο. 

Όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία καταχωρούνται 
στα αντίστοιχα πεδία. Το πεδίο ‘Αρ. Πρωτ:’ είναι αρχικά κενό, ενώ το πεδίο ‘Ημ/νία’ είναι 
συμπληρωμένο με την τρέχουσα ημερομηνία η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί. 

 

Εικόνα 5.6.1 Καταχώρηση στοιχείων πρωτοκόλλησης στην εκτύπωση της ΛΠ 

7/6/2013 
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Εικόνα 5.6.2 Προεπισκόπηση εκτύπωσης με στοιχεία πρωτοκόλλησης 

Αν επιθυμείτε να εκτυπώνεται μόνο η ημερομηνία, δεν θα συμπληρώσετε το πεδίο ‘Αρ. Πρωτ:’ και 
θα επιλέξετε την ημ/νία που θέλετε να εκτυπώνεται. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο ‘Επόμενο’ για 
να εμφανιστεί η προεπισκόπηση της εκτύπωσης. 

 

Εικόνα 5.6.3 Προεπισκόπηση εκτύπωσης μόνο με ημερομηνία 

Αν δεν επιθυμείτε την καταχώρηση στοιχείων πρωτοκόλλου στην εκτύπωση κάντε κλικ στο 
‘Συνέχιση χωρίς συμπλήρωση Αριθμού Πρωτοκόλλου και Ημερομηνίας Εκτύπωσης’. 
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Εικόνα 5.6.4 Προεπισκόπηση εκτύπωσης χωρίς στοιχεία πρωτοκόλλησης 

Το βέλος που δείχνει αριστερά οδηγεί στην προηγούμενη φόρμα, το πεδίο λίστας εμφανίζει τους 
διαθέσιμους τύπους εκτυπώσεων και το εικονίδιο του εκτυπωτή εμφανίζει το παράθυρο των 
ρυθμίσεων του εκτυπωτή. 

 

Εικόνα 5.6.5 Επιλογή τύπου εκτύπωσης 

Ανάλογα με την επιθυμία του δηλούντος η εκτύπωση μπορεί να περιλαμβάνει το θρήσκευμα ή 
όχι. Γι’ αυτό το λόγο έχει προστεθεί στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης του αποσπάσματος, 
κάτω από τη λίστα επιλογής τύπου εκτύπωσης, το πεδίο ‘Εμφάνιση θρησκεύματος’, με την 
επιλογή ή όχι του οποίου θα εμφανιστεί ή όχι το θρήσκευμα. 
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Εικόνα 5.6.6 Επιλογή εμφάνισης θρησκεύματος στο απόσπασμα της ΛΠ 

Επιλέξτε ‘Εκτύπωση’ από το εικονίδιο της φόρμας, για την αποστολή της εκτύπωσης στον 
εκτυπωτή. 

 

Εικόνα 5.6.7 Εικονίδιο εκτύπωσης στην προεπισκόπηση της ΛΠ 

Εμφανίζεται το παράθυρο της εκτύπωσης όπου μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. 
Επιλέξτε ΟΚ για να ξεκινήσει η εκτύπωση. 

 

Εικόνα 5.6.8 Παράθυρο εκτύπωσης για επιλογή εκτυπωτή και άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης 
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Αν η ληξιαρχική πράξη περιλαμβάνει μεταβολές, ανάλογα με τον όγκο τους αυτές μπορεί να 
οδηγήσουν στην εκτύπωση και δεύτερης σελίδας. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να επιλέξετε 
την εκτύπωση διπλής όψης από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. 

 

Εικόνα 5.6.9 Επιλογή εκτύπωσης διπλής όψης 

Η εκτύπωση της διεγραμμένης ΛΠΓε περιλαμβάνει το λεκτικό ‘ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ’ όπως φαίνεται 
στην επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 5.6.10 Προεπισκόπηση διεγραμμένης ΛΠΓε 



6. Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου 

Με την επιλογή από το μενού ‘Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου’, αναπτύσσεται το υπομενού της 
κατηγορίας αυτής με τις διαθέσιμες επιλογές, και προεπιλεγμένη τη  ‘Νέα Αναζήτηση’. Στη βασική 
φόρμα αναζήτησης εμφανίζονται πεδία που αφορούν Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου (ΛΠΓα), για τη 
δημιουργία φίλτρου αναζήτησης. 

 

Εικόνα 6.1 Κεντρική φόρμα διαχείρισης ΛΠΓα 

Το υπομενού των ΛΠΓα περιλαμβάνει αρχικά, όπως και στις άλλες ΛΠ, τις επιλογές: 

 Νέα Αναζήτηση, άπ’ όπου γίνονται οι αναζητήσεις των οριστικοποιημένων και μη 
οριστικοποιημένων ΛΠΓα, και 

 Νέα Ληξιαρχική Πράξη, όπου γίνονται οι καταχωρήσεις των νέων ΛΠΓα. 

Το υπομενού συμπληρώνεται με νέες επιλογές στη φάση επεξεργασίας των καταχωρημένων ΛΠ. 
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6.1. Καταχώρηση Νέας ΛΠΓα 

Η καταχώρηση Νέας ΛΠΓα γίνεται μέσα από τη φόρμα καταχώρησης, με μορφή βημάτων. Κάθε 
βήμα αντιστοιχεί σε μια καρτέλα όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Για τη μετάβαση στην 
επόμενη καρτέλα επιβάλλεται η ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων της τρέχουσας, 
ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την μετάβαση στην προηγούμενη. 

vii. Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης 

Στην εικόνα 6.1.1 φαίνεται ένα παράδειγμα καταχώρησης στοιχείων στην πρώτη καρτέλα 
‘Στοιχεία Δήλωσης’. Την πρώτη φορά που θα καταχωρηθεί στο σύστημα ΛΠΓα θα 
επιτρέπεται η καταχώρηση από τον χρήστη αριθμού πράξης, τόμου και έτους. 

 

Εικόνα 6.1.1 Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης στη νέα ΛΠΓα 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρήσει τους αριθμούς που θα 
αποτελέσουν την έναρξη της αυτόματης αρίθμησης για τα παραπάνω πεδία. Ο τρόπος 
συμπλήρωσης περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΛΠΓε. 

 

Εικόνα 6.1.2 Καταχώρηση ημ/νίας δήλωσης 

Μετά την καταχώρηση όλων των πεδίων, πατήστε επόμενο για τη μετάβαση στην 
επόμενη καρτέλα. 
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viii. Καταχώρηση στοιχείων γάμου 

Τα πεδία καταχώρησης σε κάθε καρτέλα, είναι ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, για να 
διευκολύνουν το χρήστη και να οδηγούν στις σωστές επιλογές. 

Στην εικόνα 6.1.3 φαίνεται η συμπλήρωση των πρώτων στοιχείων της καρτέλας ‘Στοιχεία 
Γάμου’, όπου ο τύπος γάμου είναι ‘Θρησκευτικός’.  

 

Εικόνα 6.1.3 Καταχώρηση Εκκλησίας στην καρτέλα ‘Στοιχεία Γάμου’ 

Για την επιλογή/καταχώρηση του ναού ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται 
αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο (καταχώρηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης - 
καρτέλα στοιχείων βάφτισης). 

Στην εικόνα 6.1.4 φαίνεται παράδειγμα συμπλήρωσης στοιχείων πολιτικού γάμου. Στα 
στοιχεία παράβολων γάμου καταχωρούνται οι αριθμοί των παράβολων. 

Συχνά μετά τον πολιτικό γάμο τα ζευγάρια κάνουν και θρησκευτικό. Όταν συμβεί αυτό θα 
προστεθεί ο θρησκευτικός γάμος στην υπάρχουσα ΛΠΓα, στην καρτέλα ‘Στοιχεία γάμου’, 
με την επιλογή ‘Προσθήκη γάμου’ (βλ. εικόνα 6.1.4). 
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Εικόνα 6.1.4 Καταχώρηση στοιχείων πολιτικού γάμου 

 

ix. Καταχώρηση στοιχείων άνδρα 

Καταχωρείστε αρχικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναζήτηση στο ‘Μάθε που 
ψηφίζεις’. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα: ‘Επώνυμο’, ‘Όνομα πατρός’, 
‘Όνομα μητρός’ και ‘Ημ/νία γέννησης’ (βλ. εικόνα 6.1.5). 
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Εικόνα 6.1.5 Καταχώρηση στοιχείων για το ‘Μάθε που ψηφίζεις’  

Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ‘Εύρεση στοιχείων δημοτολογίου από ‘Μάθε που 
ψηφίζεις’’. Όταν ή αναζήτηση είναι επιτυχής συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία της 
κατηγορίας ‘Στοιχεία Δημοτολογίου’. Στην περίπτωση που ο άνδρας δεν έχει ελληνική 
ιθαγένεια δεν καταχωρείτε στοιχεία δημοτολογίου και το σύστημα σας επιτρέπει να 
προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. 

 

Εικόνα 6.1.6 Συμπλήρωση δημοτολογικών στοιχείων 

Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία γέννησης και κατοικίας. Στα πεδία που 
περιέχουν λίστα (βλ. εικόνα 6.1.7) η επιλογή της ζητούμενης τιμής γίνεται με το ποντίκι.  
Μπορεί όμως να γίνει ο εντοπισμός της τιμής και με γρήγορη πληκτρολόγηση των 
πρώτων γραμμάτων της. 
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Εικόνα 6.1.7 Συμπλήρωση στοιχείων γέννησης και κατοικίας 

Στα ‘Λοιπά στοιχεία’ καταχωρείται το ‘Επάγγελμα’ σε ένα πεδίο κειμένου και το ‘Επίπεδο 
μόρφωσης’ επιλέγεται από λίστα όπως φαίνεται στην εικόνα 6.1.8. 

 

Εικόνα 6.1.8 Συμπλήρωση λοιπών στοιχείων 

Η συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ γίνεται αυτόματα. Η διαδικασία 
περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο (ληξιαρχικές πράξεις γέννησης – 
στοιχεία μητέρας). 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο τρόπος συμπλήρωσης των στοιχείων του ασφαλιστικού 

φορέα του άνδρα και των στοιχείων οικογενειακής κατάστασης, προ γάμου. 
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Εικόνα 6.1.9 Συμπλήρωση στοιχ. φορέα ασφάλισης και οικογ. κατάστασης  

Αν είναι ο τρέχων γάμος είναι ο πρώτος του, τότε στο βαθμό γάμου θα καταχωρήσετε ‘Α’. 
Σε αυτή την περίπτωση η προ γάμου οικογενειακή του κατάσταση ήταν ‘Άγαμος’ και ο 
αριθμός των προηγούμενων γάμων ‘0’. 

Η συμπλήρωση του πεδίου ‘Επώνυμο μετά γάμου’ δεν είναι υποχρεωτική. 

 

x. Καταχώρηση στοιχείων γυναίκας 

Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και τα στοιχεία της καρτέλας ‘Στοιχεία Γυναίκας’. Η 
καρτέλα αυτή περιλαμβάνει στο τέλος ένα επιπλέον πεδίο για την καταχώρηση του 
επωνύμου μετά το γάμο (βλ. εικόνα 6.1.10). 

 

Εικόνα 6.1.10 Συμπλήρωση φορέα ασφάλισης, οικογ. κατάστασης και επωνύμου μετά γάμο  

Στο παράδειγμα της εικόνας 6.1.10, για τη γυναίκα ο τρέχων γάμος είναι ο δεύτερος γι’ 
αυτό και καταχωρήθηκε ‘Β’, ενώ στην προ του γάμου οικογενειακή κατάσταση επελέγη 
‘Διαζευγμένη’ και στον αριθμό των προηγούμενων γάμων ‘1’. 

Η συμπλήρωση του πεδίου ‘Επώνυμο μετά γάμου’ δεν είναι υποχρεωτική. 

 

xi. Καταχώρηση στοιχείων ζεύγους 

Στην καρτέλα ‘Στοιχεία Ζεύγους’ καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν τον τόπο που 
κατοικεί το ζεύγος και το επώνυμο που θα φέρουν τα παιδιά τους. 

21/5/2013 
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Εικόνα 6.1.11 Συμπλήρωση τόπου κατοικίας ζεύγους και επωνύμου τέκνων 

xii. Παρατηρήσεις 

Στο πλαίσιο ‘Παρατηρήσεις’ καταχωρούνται όλες οι παρατηρήσεις που αφορούν τη 
συγκεκριμένη ληξιαρχική πράξη και εμφανίζονται στις εκτυπώσεις. 

 

Εικόνα 6.1.12 Συμπλήρωση παρατηρήσεων και αποθήκευση εγγραφής 

Σε αυτή την καρτέλα γίνεται και η αποθήκευση της εγγραφής. Μπορείτε πριν την 
αποθήκευση να ελέγξετε τις καταχωρήσεις σας σε όλες τις καρτέλες και στο τέλος να 
κάνετε κλικ στο ‘Αποθήκευση’. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της 
ΛΠ. Η ΛΠΓα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Για να μπορέσετε να την εκτυπώσετε θα 
πρέπει να την οριστικοποιήσετε πρώτα. Ο τρόπος οριστικοποίησης περιγράφεται σε 
επόμενο κεφάλαιο. 
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6.2. Αναζήτηση ΛΠΓα 

Η αναζήτηση μιας ΛΠΓα γίνεται από την φόρμα αναζήτησης της εφαρμογής (βλ. εικόνα 6.2.1). Για 
τη μετάβαση στη φόρμα αναζήτησης από οποιαδήποτε άλλη φόρμα/διαδικασία,επιλέξτε από το 
μενού ‘Νέα Αναζήτηση’. 

 

Εικόνα 6.2.1 Κεντρική φόρμα αναζήτησης 

Η διαδικασία της αναζήτησης γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η αναζήτηση των ΛΠΓε, και 
περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η αναζήτηση σε μη οριστικοποιημένη ΛΠΓα γίνεται με σκοπό την οριστικοποίησή της ή για τυχόν 
διορθώσεις. 

 

Εικόνα 6.2.2 Αναζήτηση μη οριστικοποιημένης ΛΠΓα 

Η αναζήτηση σε οριστικοποιημένη ΛΠΓα γίνεται με σκοπό την εκτύπωσή της ή για καταχώρηση 
μεταβολών. 
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Εικόνα 6.2.3 Αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΓα 
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6.3. Οριστικοποίηση ΛΠΓα 

Οι μη οριστικοποιημένες ΛΠΓα, που θα βρεθούν μετά από αναζήτηση με το κατάλληλο φίλτρο, 
μπορούν στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν μια – μια εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα 
στην καταχώρησή τους (βλ. εικόνα 6.3.1). 

 

Εικόνα 6.3.1 Οριστικοποίηση ΛΠΓα από τη φόρμα αναζήτησης 

Η οριστικοποίηση μπορεί να γίνει και από τη φάση επεξεργασίας μιας μη οριστικοποιημένης  ΛΠ, 
με επιλογή από το μενού στο περιθώριο της φόρμας, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.3.2. Σε αυτήν 
την περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν γίνει διορθώσεις. Αν έχουν γίνει διορθώσεις θα πρέπει να 
αποθηκευτούν πρώτα και μετά να γίνει νέα αναζήτηση και οριστικοποίηση της ΛΠ. 

 

Εικόνα 6.3.2 Οριστικοποίηση ΛΠΓα από τη φάση επεξεργασίας 
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6.4. Επεξεργασία ΛΠΓα 

Η μεταβολή στοιχείων μιας ΛΠ προϋποθέτει την εύρεσή της με τη διαδικασία αναζήτησης, όπως 
περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Διακρίνεται δε σε επεξεργασία οριστικοποιημένης και μη 
οριστικοποιημένης ΛΠ. Και στις δύο περιπτώσεις προστίθεται μια ακόμα καρτέλα δίπλα στις 
παρατηρήσεις, με τον τίτλο ‘Μεταβολές’.  

Στη φάση της επεξεργασίας ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα (με κλικ πάνω στο όνομά της) στην 
οποία θα κάνει τη διόρθωση χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τις προηγούμενες. 

Η αποθήκευση των διορθώσεων/μεταβολών γίνεται στο τελευταίο βήμα δηλαδή από την καρτέλα 
‘Μεταβολές’. 

6.4.1. Επεξεργασία μη οριστικοποιημένης ΛΠΓα 

Η επεξεργασία μη οριστικοποιημένης εγγραφής γίνεται για τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 
στοιχείων της πριν την έκδοσή της. 

Η διαδικασία επεξεργασίας μιας μη οριστικοποιημένης ΛΠΓα ξεκινάει με την αναζήτησή της, όπως 
περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Όταν εμφανιστεί η εγγραφή στα ‘Αποτελέσματα’ κάντε 
κλικ στο κουμπί ‘Επεξεργασία’ (βλ. εικόνα 6.4.1.1). 

 

Εικόνα 6.4.1.1 Αναζήτηση μη οριστικοποιημένης ΛΠΓα για επεξεργασία 

Σε αυτήν τη φάση προστίθεται στο μενού η επιλογή ‘Οριστικοποίηση’ (βλ. εικόνα 6.4.1.2). Για την 
εκτύπωση μιας ΛΠΓα πρέπει να γίνει πρώτα η οριστικοποίησή της. 
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Εικόνα 6.4.1.2 Επεξεργασία μη οριστικοποιημένης ΛΠΓα 

Μετά την αποθήκευση, η φάση της επεξεργασίας ολοκληρώνεται και γίνεται επιστροφή στη φάση 
της αναζήτησης. 

6.4.2. Επεξεργασία οριστικοποιημένης ΛΠΓα 

Η επεξεργασία οριστικοποιημένης εγγραφής γίνεται είτε για τη διόρθωση και συμπλήρωση 
πεδίων (βλ. εικόνα 6.4.2.2) είτε για την προσθήκη μεταβολών στο πλαίσιο καταχώρησης της 
καρτέλας ‘Μεταβολές’ (βλ. εικόνα 6.4.2.3). 

 

Εικόνα 6.4.2.1 Αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΓα για επεξεργασία 

Κατά τη διάρκεια της φάσης επεξεργασίας, και πριν γίνει αποθήκευση των μεταβολών, υπάρχει η 
δυνατότητα εκτύπωσης ή διαγραφής της ληξιαρχικής πράξης, με επιλογή από το μενού στο 
αριστερό περιθώριο της οθόνης. Αν έχετε κάνει μεταβολές και επιλέξετε ‘Εκτύπωση’ δεν θα 
αποθηκευτούν. 

Οι μεταβολές της ΛΠ καταχωρούνται στο τελευταίο βήμα της επεξεργασίας στην καρτέλα 
‘Μεταβολές’, στο  αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου. Ο χρήστης επιλέγει ‘Μεταβολές’, πληκτρολογεί το 
κείμενο, και στη συνέχεια αποθηκεύει την εγγραφή. 
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Στην καρτέλα μεταβολές υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα διαθέσιμα 
προκαθορισμένα κείμενα για λόγους ομοιομορφίας. 

Κάντε κλικ σε ένα από τα προκαθορισμένα κείμενα και συμπληρώστε τα κενά. 

 

Εικόνα 6.4.2.2 Προσδιορισμός επωνύμου τέκνων 

Μετά την αποθήκευση, η φάση της επεξεργασίας ολοκληρώνεται και γίνεται επιστροφή στη φάση 
της αναζήτησης. 

 

Εικόνα 6.4.2.3 Καταχώρηση μεταβολής διαζυγίου 

Στην περίπτωση καταχώρησης μεταβολής διαζυγίου: 

 επιλέξτε ‘Ημερομηνία Διαζυγίου’  

 επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα κείμενα και συμπληρώστε το κατάλληλα 
προσαρμόζοντάς το στα στοιχεία που διαθέτετε 

 αποθηκεύστε την ΛΠ για να καταχωρηθεί η μεταβολή 

Στην περίπτωση που καταχωρηθεί και αποθηκευτεί ένα προκαθορισμένο κείμενο μεταβολής, από 
λάθος χειριστή, η λύση είναι αφού αναζητηθεί η ΛΠ, σε φάση επεξεργασίας, να διαγραφεί η 
μεταβολή με κλικ στην επιλογή ‘Διαγραφή’, που βρίσκεται κάτω δεξιά από το πλαίσιο της 
συγκεκριμένης μεταβολής. 

21/5/2013 

21/5/2013 

21/5/2013 
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6.5. Εκτύπωση ΛΠΓα 

Η εκτύπωση μιας ΛΠΓα είναι δυνατή μόνο όταν έχει οριστικοποιηθεί. Όταν αναζητηθεί μια 
οριστικοποιημένη ληξιαρχική πράξη, εμφανίζεται στα ‘Αποτελέσματα’ με τις επιλογές της εικόνας 
6.5.1. Κάντε κλικ στην ‘Εκτύπωση’ για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση της εκτύπωσης σε νέο 
παράθυρο. 

 

Εικόνα 6.5.1 Επιλογή Εκτύπωσης από την φόρμα της αναζήτησης 

Αν επιλέξετε επεξεργασία για έναν τελευταίο έλεγχο της οριστικοποιημένης ΛΠ, μπορείτε να την 
εκτυπώσετε επιλέγοντας ‘Εκτύπωση’ από το μενού. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να έχετε κάνει 
αλλαγές στις καρτέλες γιατί δεν θα αποθηκευτούν. Πρέπει πρώτα να αποθηκεύετε τις αλλαγές 
που κάνετε στη ΛΠ. 

 

Εικόνα 6.5.2 Επιλογή Εκτύπωσης από την φάση της επεξεργασίας 

Όταν επιλεγεί ‘Εκτύπωση’ εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η προεπισκόπηση της εκτύπωσης για 
επιλογή του εγγράφου που θα τυπωθεί από τη λίστα των εκτυπώσεων, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 6.5.3. 

Η διαδικασία της εκτύπωσης είναι ίδια για όλες τις ΛΠ και περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 
«Εκτύπωση ΛΠΓε». Εκεί θα δείτε και τον τρόπο καταχώρησης στοιχείων πρωτοκόλλου. 

Ανάλογα με την επιθυμία του δηλούντα υπάρχει η δυνατότητα της εμφάνισης ή όχι του 
θρησκεύματος στην εκτύπωση της ΛΠ. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα πεδίο επιλογής στην 
προεπισκόπηση της εκτύπωσης του αποσπάσματος. 
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Εικόνα 6.5.3 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης με επιλογή εμφάνισης θρησκεύματος 

Αν η ληξιαρχική πράξη περιλαμβάνει μεταβολές, ανάλογα με τον όγκο τους αυτές μπορεί να 
οδηγήσουν στην εκτύπωση και δεύτερης σελίδας.  

 



7. Ληξιαρχικές Πράξεις Συμφώνου Συμβίωσης 
Οι ΛΠ Συμφώνου Συμβίωσης (ΛΠΣΣ) διαφέρουν από τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και 
αποτελούν ξεχωριστή επιλογή στο μενού της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 6.1 Κεντρική φόρμα διαχείρισης ΛΠΣΣ 

Το υπομενού των ΛΠΣΣ περιλαμβάνει αρχικά, όπως και στις άλλες ΛΠ, τις επιλογές: 

 Νέα Αναζήτηση, άπ’ όπου γίνονται οι αναζητήσεις των οριστικοποιημένων και μη 
οριστικοποιημένων ΛΠΣΣ, και 

 Νέα Ληξιαρχική Πράξη, όπου γίνονται οι καταχωρήσεις των νέων ΛΠΣΣ. 

Το υπομενού συμπληρώνεται με νέες επιλογές στη φάση επεξεργασίας των καταχωρημένων ΛΠ. 
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7.1. Καταχώρηση Νέας ΛΠΣΣ 

Η καταχώρηση Νέας ΛΠΣΣ γίνεται μέσα από τη φόρμα καταχώρησης, με μορφή βημάτων. Κάθε 
βήμα αντιστοιχεί σε μια καρτέλα όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Για τη μετάβαση στην 
επόμενη καρτέλα επιβάλλεται η ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων της τρέχουσας, 
ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την μετάβαση στην προηγούμενη. 

i. Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης 

Στην εικόνα 7.1.1 φαίνεται ένα παράδειγμα καταχώρησης στοιχείων στην πρώτη καρτέλα 
‘Στοιχεία Δήλωσης’. Την πρώτη φορά που θα καταχωρηθεί στο σύστημα ΛΠΣΣ θα 
επιτρέπεται η καταχώρηση από τον χρήστη αριθμού πράξης, τόμου και έτους, όπως έχει 
αναφερθεί στις αντίστοιχες φάσεις των προηγούμενων ληξιαρχικών πράξεων. 

 

Εικόνα 7.1.1 Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης στη νέα ΛΠΣΣ 

Μετά την καταχώρηση όλων των πεδίων, πατήστε επόμενο για τη μετάβαση στην 
επόμενη καρτέλα. 

 

ii. Καταχώρηση στοιχείων συμφώνου συμβίωσης 

Τα πεδία καταχώρησης σε κάθε καρτέλα, είναι ομαδοποιημένα ανά κατηγορία, για να 
διευκολύνουν το χρήστη και να οδηγούν στις σωστές επιλογές. 

 

Εικόνα 7.1.2 Συμπλήρωση καρτέλας ‘Στοιχεία Σ. Συμβίωσης’ 

Στην εικόνα 7.1.2 φαίνεται η συμπλήρωση των στοιχείων της καρτέλας ‘Στοιχεία Σ. 
Συμβίωσης’.  



 60 

iii. Καταχώρηση στοιχείων άνδρα 

Ο τρόπος συμπλήρωσης των στοιχείων του άνδρα γίνεται όπως και στις ΛΠΓα. Για την 
αναζήτηση των αριθμών ΑΦΜ και ΑΜΚΑ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία στο 
κεφάλαιο ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

Στο τέλος της καρτέλας συμπληρώνονται τα στοιχεία που δηλώνουν την πριν από το 
σύμφωνο συμβίωσης οικογενειακή κατάσταση. Αν είχαν γίνει γάμοι στο παρελθόν 
συμπληρώνεται ο αριθμός τους στο πεδίο ‘Αρ. προηγούμενων γάμων’. 

iv. Καταχώρηση στοιχείων γυναίκας 

Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και τα στοιχεία της καρτέλας ‘Στοιχεία Γυναίκας’.  

v. Καταχώρηση στοιχείων συμβαλλομένων 

Στην καρτέλα ‘Στοιχεία Συμβαλλομένων’ καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν τον τόπο 
της κοινής κατοικίας τους, και στα λοιπά στοιχεία το επώνυμο που θα φέρουν τα παιδιά 
τους. 

 

Εικόνα 7.1.3 Συμπλήρωση τόπου κατοικίας συμβαλλομένων και επωνύμου τέκνων 

vi. Παρατηρήσεις 

Στο πλαίσιο ‘Παρατηρήσεις’ καταχωρείται κείμενο που θα φαίνεται στις εκτυπώσεις. 
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Εικόνα 7.1.4 Συμπλήρωση παρατηρήσεων και αποθήκευση εγγραφής 

Σε αυτή την καρτέλα γίνεται και η αποθήκευση της εγγραφής. Μπορείτε πριν την 
αποθήκευση να ελέγξετε τις καταχωρήσεις σας σε όλες τις καρτέλες και στο τέλος να 
κάνετε κλικ στο ‘Αποθήκευση’. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της 
ΛΠ. Η ΛΠΣΣ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Για να μπορέσετε να την εκτυπώσετε θα 
πρέπει να την οριστικοποιήσετε πρώτα. Ο τρόπος οριστικοποίησης περιγράφεται σε 
επόμενο κεφάλαιο. 



7.2. Αναζήτηση ΛΠΣΣ 

Η φόρμα της αναζήτησης μιας ΛΠΣΣ βρίσκεται στη κεντρική εικόνα της εφαρμογής, όπως 
συμβαίνει με όλες τις ΛΠ. Από οποιαδήποτε άλλη φάση μιας διαδικασίας για τη μετάβαση στη 
φάση αναζήτησης επιλέγετε από το μενού ‘Νέα Αναζήτηση’. 

Η διαδικασία της αναζήτησης γίνεται όπως και στις άλλες πράξεις με τη δημιουργία φίλτρου 
αναζήτησης, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων που αποτελούν στοιχεία της 
πράξης και την επιλογή ή όχι του πεδίου ‘Οριστικοποιημένες’. 

 

Εικόνα 7.2.1 Αναζήτηση μη οριστοκοποιημένης ΛΠΣΣ 

 

Εικόνα 7.2.2 Αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΣΣ 
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7.3. Οριστικοποίηση ΛΠΣΣ 

Οι μη οριστικοποιημένες ΛΠΣΣ, που θα βρεθούν μετά από αναζήτηση με το κατάλληλο φίλτρο, 
μπορούν στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν μια – μια, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα 
στην καταχώρησή τους, όπως γίνεται και στις άλλες πράξεις. Ανατρέξτε στις άλλες πράξεις για 
αναλυτική περιγραφή. 

Η οριστικοποίηση των πράξεων γίνεται είτε από το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται στο χώρο των 
αποτελεσμάτων της αναζήτησης, είτε μέσα από τη φάση επεξεργασίας. 

Σημείωση: Αν στη φάση επεξεργασίας κάνετε κάποια διόρθωση θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη 
ληξιαρχική πράξη και στη συνέχεια να την αναζητήσετε για να την οριστικοποιήσετε. Αν 
παραλείψετε την αποθήκευση, η οριστικοποιημένη πράξη δεν θα συμπεριλαμβάνει την τελευταία 
διόρθωση.  

 



7.4. Επεξεργασία ΛΠΣΣ 

Η μετάβαση στη φάση επεξεργασίας μιας ΛΠ προϋποθέτει την εύρεσή της με τη διαδικασία 
αναζήτησης, όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η διαδικασία της επεξεργασίας είναι 
ίδια με αυτή των άλλων ληξιαρχικών πράξεων. 

Η φάση της επεξεργασίας είναι διαθέσιμη και στις οριστικοποιημένες και στις μη 
οριστικοποιημένες ΛΠ.  

 Η επεξεργασία μη οριστικοποιημένης ΛΠΣΣ γίνεται για τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 
στοιχείων της πριν την έκδοσή της. 

 Η επεξεργασία οριστικοποιημένης εγγραφής γίνεται για την προσθήκη μεταβολών. 

Η αποθήκευση των διορθώσεων/μεταβολών γίνεται στο τελευταίο βήμα. Μετά την αποθήκευση, η 
φάση της επεξεργασίας ολοκληρώνεται και γίνεται επιστροφή στη φάση της αναζήτησης. 
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7.5. Εκτύπωση ΛΠΣΣ 

Η εκτύπωση μιας ΛΠΣΣ είναι δυνατή μόνο όταν έχει οριστικοποιηθεί. Η διαδικασία της εκτύπωσης 
είναι ίδια για όλες τις ΛΠ και περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Εκτύπωση ΛΠΓε». Εκεί θα 
δείτε και τον τρόπο καταχώρησης στοιχείων πρωτοκόλλου. 

 

Εικόνα 7.5.1 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης 

Όπως σε κάθε ΛΠ υπάρχει λίστα με τις διαθέσιμες εκτυπώσεις. Στην εκτύπωση του 
αποσπάσματος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της εμφάνισης ή όχι στην εκτύπωση, του πεδίου 
που αναφέρεται στο θρήσκευμα.  

 

 



8. Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου 

Με την επιλογή από το μενού ‘Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου’, η κεντρική φόρμα για τη διαχείριση 
των Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου (ΛΠΘ), διαμορφώνεται όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 8.1 Κεντρική φόρμα διαχείρισης ΛΠΘ 

Το υπομενού των ΛΠΘ περιλαμβάνει αρχικά, όπως και στις άλλες ΛΠ, τις επιλογές: 

 Νέα Αναζήτηση, άπ’ όπου γίνονται οι αναζητήσεις των οριστικοποιημένων και μη 
οριστικοποιημένων ΛΠΘ, και 

 Νέα Ληξιαρχική Πράξη, όπου γίνονται οι καταχωρήσεις των νέων ΛΠΘ. 

Το υπομενού συμπληρώνεται με νέες επιλογές στη φάση επεξεργασίας των καταχωρημένων ΛΠ. 

 

 



8.1. Καταχώρηση νέας ΛΠΘ 

Η καταχώρηση νέας ΛΠΘ γίνεται με την επιλογή ‘Νέα Ληξιαρχική Πράξη’ από το μενού στο 
αριστερό περιθώριο της φόρμας. 

Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης νέας ΛΠΘ, η οποία είναι σχεδιασμένη σε μορφή καρτελών.  

Όταν θα καταχωρήσετε την πρώτη ΛΠΘ η φόρμα θα έχει τη μορφή της εικόνας 8.1.1.  

Η συμπλήρωση της καρτέλας ‘Στοιχεία Πράξης’ πρέπει να γίνει με προσοχή, καθώς τα στοιχεία 
που θα καταχωρηθούν στα πεδία ‘Αριθμός Πράξης’ και ‘Τόμος’ θα αποτελέσουν αφετηρία για την 
αρίθμησή τους, η οποία από την επόμενη καταχώρηση θα γίνεται αυτόματα. 

 

Εικόνα 8.1.1 Φόρμα καταχώρησης της πρώτης ΛΠΘ στην εφαρμογή 

 

Εικόνα 8.1.2 Παράδειγμα καταχώρησης πρώτης ληξιαρχικής πράξης 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η καταχώρηση μιας νέας ΛΠΘ. 

Η φάση της καταχώρησης περιλαμβάνει πέντε καρτέλες που αποτελούν τα πέντε βήματα της νέας 
καταχώρησης. Η σειρά των βημάτων είναι προκαθορισμένη και η συμπλήρωσή τους γίνεται 
διαδοχικά. Η μετάβαση σε επόμενη καρτέλα προϋποθέτει τη συμπλήρωση  όλων των 
υποχρεωτικών πεδίων της τρέχουσας, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τη μετάβαση σε προηγούμενη 
καρτέλα. Υποχρεωτικά είναι τα πεδία που είναι σημειωμένα με κόκκινο αστεράκι. Η αποθήκευση 
της ληξιαρχικής πράξης γίνεται στο τελευταίο βήμα. 

Το πέρασμα στο επόμενο/προηγούμενο βήμα/καρτέλα γίνεται με απευθείας επιλογή από την 
ετικέτα της καρτέλας ή με την επιλογή ‘Επόμενο’ ή ‘Προηγούμενο’ στο κάτω μέρος της φόρμας. 

Η καταχώρηση νέας ΛΠΘ γίνεται με τα παρακάτω διαδοχικά βήματα: 

1. Στοιχεία Πράξης  
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Συμπληρώνονται τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας όπως φαίνεται στην εικόνα 
8.1.3. 

 

Εικόνα 8.1.3 Καταχώρηση Στοιχείων Πράξης 

Ο τρόπος συμπλήρωσης γίνεται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στα προηγούμενα 
κεφάλαια (βλ. ΛΠΓε). 

 

Εικόνα 8.1.4 Επιλογή ημερομηνίας στα Στοιχεία Πράξης 

2. Στοιχεία Θανάτου. Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν 
στον τόπο θανάτου και στον τόπο ταφής. Ειδικότερα: 

Για τον Τόπο Θανάτου 

 Η συμπλήρωση του πεδίου ‘Μέρος Θανάτου’ γίνεται με επιλογή από τη 
διαθέσιμη λίστα 

o Στην περίπτωση που επιλεγεί ως μέρος θανάτου η ‘Ιδιωτική 
κατοικία’, στη  φόρμα προστίθενται τα πεδία της διεύθυνσης της 
κατοικίας (βλ. εικόνα 8.1.5). 
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Εικόνα 8.1.5 Τόπος θανάτου ‘Ιδιωτική Κατοικία’ 

o Στην περίπτωση που επιλεγεί ως μέρος θανάτου το ‘Νοσοκομείο ή 
Μαιευτήριο’, στη φόρμα προστίθεται ένα πεδίο για τη συμπλήρωση 
του ονόματος του νοσοκομείου (βλ. εικόνα 8.1.6). 

 

Εικόνα 8.1.6 Τόπος θανάτου ‘Νοσοκομείο ή Μαιευτήριο’ 

 Στο πεδίο ‘Χώρα’ είναι προεπιλεγμένη η Ελλάδα καθώς στο ΠΣ δεν 
καταχωρούνται γεγονότα εξωτερικού (γι’ αυτά αρμοδιότητα έχει το Ειδικό 
Ληξιαρχείο). Ο Νομός και ο Δήμος είναι ήδη συμπληρωμένα με τις τιμές που 
αντιστοιχούν στο Ληξιαρχείο. 
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 Η συμπλήρωση των πεδίων ‘Δημοτική Ενότητα’ και ‘Δημοτ./Τοπ. Κοινότητα’ 
γίνεται με επιλογή από λίστα (βλ. εικόνα 8.1.7). 

 

Εικόνα 8.1.7 Συμπλήρωση στοιχείων θανάτου 

 Το πεδίο ‘Ημερομηνία Θανάτου‘ συμπληρώνεται είτε με πληκτρολόγηση είτε 
με επιλογή. 

 Το πεδίο ‘Ώρα Θανάτου’ συμπληρώνεται με πληκτρολόγηση συνεχόμενα σε 

μορφή ΩΩΛΛ ή χρησιμοποιώντας τα βελάκια . 

 

Εικόνα 8.1.8 Συμπλήρωση στοιχείων ενταφιασμού 

Για τον Ενταφιασμό 

 Στο πεδίο ‘Τόπος ταφής’ καταχωρείται ο τόπος ενταφιασμού του θανόντος 

 Τα πεδία ‘Ημ/νία ταφής’ και ‘Ώρα ταφής’ συμπληρώνονται όπως και 
παραπάνω. 

3. Στοιχεία Θανόντος. Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνονται τα στοιχεία του θανόντος 
τα οποία είναι ομαδοποιημένα ανά κατηγορία. 

 Σε πρώτη φάση καταχωρούνται τα υποχρεωτικά πεδία των ομάδων 
‘Προσωπικά στοιχεία’ και ‘Τόπος γέννησης’, καθώς κάποια από αυτά 
συμμετέχουν στην αναζήτηση της εγγραφής του θανόντος στη βάση 
δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό να βρεθούν τα 
δημοτολογικά του στοιχεία. Τα υποχρεωτικά πεδία για αυτή την αναζήτηση 
είναι αυτά που καταχωρούνται και στο ‘Μάθε που ψηφίζεις’, δηλαδή: 
Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός και Ημ/νία Γέννησης (βλ. 
εικόνα 8.1.9).  

Στο πεδίο ‘Επώνυμο μητρός’ καταχωρείται το τρέχον επώνυμο της μητέρας 
του θανόντος. 
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Αν δεν είναι γνωστή η πλήρης ημ/νία γέννησης αλλά μόνο το έτος π.χ. 1932 
θεωρείται ως πλήρης ημ/νία η 1/1/1932 και καταχωρείται με τη μορφή 
01011932. 

Η ηλικία του θανόντος υπολογίζεται αυτόματα. 

 

Εικόνα 8.1.9 Καταχώρηση στοιχείων για αναζήτηση στο ‘Μάθε που ψηφίζεις’ 

Αφού καταχωρήσετε τα απαραίτητα για την αναζήτηση πεδία, ενεργοποιείστε 
την επιλογή ‘Εύρεση στοιχείων δημοτολογίου από το ¨Μάθε που ψηφίζεις¨’, 
κάνοντας κλικ πάνω της. Αν βρεθεί μια εγγραφή, τα πεδία του δημοτολογίου 
‘Νομός’, ‘Δήμος’ και ‘Αριθμός Δημοτολογίου’, συμπληρώνονται αυτόματα. 

Αν βρεθούν πολλαπλές εγγραφές, εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε 
τη σωστή (βλ. εικόνα 8.1.10). Επιλέξτε την εγγραφή κάνοντας κλικ με το 
ποντίκι στα στοιχεία της. Χρειάζεται προσοχή σε αυτή την επιλογή για να 
σταλούν τα στοιχεία διαγραφής στο σωστό δήμο.  

 

Εικόνα 8.1.10 Αναζήτηση στοιχείων δημοτολογίου στο ‘Μάθε που ψηφίζεις’ 



 72 

Η επιλογή μιας από τις εγγραφές ανακτά στην φόρμα τα δημοτολογικά 
στοιχεία και γεμίζει με αυτά αυτόματα τα αντίστοιχα πεδία (βλ. εικόνα 8.1.11). 

 

Εικόνα 8.1.11 Επιλογή της μερίδας δημοτολογίου του θανόντος 

Στην περίπτωση που η ΛΠΘ αφορά σε βρέφος μικρότερο του ενός έτους, 
όταν καταχωρηθεί η ημερομηνία γέννησης στη φόρμα προστίθεται η 
κατηγορία ‘Στοιχεία Βρέφους’. Στην εικόνα 8.1.12 φαίνεται το παράδειγμα 
βρέφους ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, που γεννήθηκε ‘Εντός γάμου’. 
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται και τα πεδία ‘Μήνες’ και ‘Ημέρες’ που 
αφορούν την ηλικία του. 

 

Εικόνα 8.1.12 Καταχώρηση στοιχείων βρέφους < 1 έτους 

Στην εικόνα 8.1.13 φαίνεται το παράδειγμα βρέφους ηλικίας μικρότερης των 
24 ωρών, που γεννήθηκε ‘Εντός γάμου’. Στην περίπτωση αυτή 
συμπληρώνονται και τα πεδία ‘Ώρες’ και ‘Λεπτά’. 

 

Εικόνα 8.1.13 Καταχώρηση στοιχείων βρέφους < 24 ωρών 

 Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία 
που απαιτούνται σε όλες τις ομάδες που περιλαμβάνει η καρτέλα 
καταχώρησης. Για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα(καρτέλα) πρέπει 
οπωσδήποτε να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά στοιχεία. 

Στα πεδία που η επιλογή γίνεται από λίστα, ο εντοπισμός της τιμής μπορεί 
επίσης να γίνει και με γρήγορη πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων, 
οπότε εντοπίζεται η πλησιέστερη τιμή και μετά μπορεί πιο εύκολα να επιλεγεί 
η ζητούμενη (βλ. εικόνα 8.1.14) 
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Εικόνα 8.1.14 Επιλογή Νομού από λίστα, στον τόπο γέννησης 
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Στην επόμενη εικόνα φαίνεται παράδειγμα για τη συμπλήρωση στοιχείων 
κατοικίας στον ‘Τόπο Κατοικίας’. 

 

Εικόνα 8.1.15 Συμπλήρωση στοιχείων στον τόπο κατοικίας 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται παράδειγμα για τη συμπλήρωση των 
Δημογραφικών στοιχείων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα 
επιλέξτε στο Είδος ταυτότητας ‘ΔΗΛΩΣΗ’, στον Αρ. Ταυτότητας’ 
πληκτρολογήστε παύλα (-) και στην Ημ/νία έκδοσης Ταυτότητας την ημ/νία 
δήλωσης. 

 

Εικόνα 8.1.16 Συμπλήρωση Δημογραφικών στοιχείων  

Η συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ γίνεται αυτόματα. Η 
διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Ληξιαρχικές Πράξεις 
Γέννησης και στην καρτέλα καταχώρησης στοιχείων μητέρας. 

Οι φορείς ασφάλισης επιλέγονται από τις αντίστοιχες λίστες με τον τρόπο 
που έχουμε περιγράψει παραπάνω. 

 

Εικόνα 8.1.17 Καταχώρηση διαδοχικών φορέων ασφάλισης του θανόντος 

Αν δεν υπάρχει φορέας ασφάλισης ο χρήστης επιλέγει το πεδίο ‘Άνευ φορέα’ 
για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα (βλ. εικόνα 8.1.18). 
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Εικόνα 8.1.18 Δυνατότητα επιλογής ‘Άνευ φορέα’ συνταξιοδότησης 

Αν στο πεδίο ‘Οικογενειακή κατάσταση’ επιλεχθεί Έγγαμος(η)’ ή ‘Χήρος(α)’ 
στην καρτέλα προστίθεται μια ακόμα ομάδα στοιχείων, τα ‘Στοιχεία συζύγου’, 
όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του/της συζύγου. Αν ο/η θανών/ούσα ήταν 
χήρος/α δεν χρειάζεται  να συμπληρώσετε ηλικία στα στοιχεία συζύγου. 

 

Εικόνα 8.1.19 Καταχώρηση στοιχείων συζύγου 

4. Αιτία Θανάτου. Σε αυτή την καρτέλα συμπληρώνεται η αιτία θανάτου και επιλέγεται η 
πιστοποίηση ή όχι του θανάτου από ιατρό. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποίηση από ιατρό (αλλά ενδεχομένως η 
πιστοποίηση γίνεται με έγγραφο από την οικεία αστυνομική αρχή), τότε η φόρμα 
καταχώρησης έχει τη μορφή της εικόνας 8.1.20. 

 Εικόνα 8.1.20 Συμπλήρωση Αιτίας Θανάτου χωρίς πιστοποίηση από ιατρό. 

Ο ιατρός που πιστοποιεί το θάνατο μπορεί να είναι ο θεράπων ιατρός, άλλος ιατρός ή 
ιατροδικαστής. 

Πιστοποίηση θανάτου από θεράποντα ιατρό 

Η λίστα των ιατρών που σχετίζονται με το Ληξιαρχείο αρχικά είναι κενή και 
συμπληρώνεται σταδιακά με νέες καταχωρήσεις από το χρήστη της εφαρμογής. 

Αν τα στοιχεία του ιατρού είναι καταχωρημένα, εμφανίζονται επιλέγοντας το όνομά 
του από τη λίστα ‘Στοιχεία Ιατρού που πιστοποίησε το θάνατο’. Τα στοιχεία μπορούν 
να ενημερωθούν και να αποθηκευτούν. 

Για την καταχώρηση στοιχείων ιατρού για πρώτη φορά, επιλέγεται ‘Εισαγωγή νέου…’ 
στη λίστα ‘Στοιχεία Ιατρού που πιστοποίησε το θάνατο’ (βλ. εικόνα 8.1.21). 
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Εικόνα 8.1.21 Καταχώρηση στοιχείων θεράποντα ιατρού 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του ιατρού πρέπει να γίνει η αποθήκευσή τους 
για να επιτραπεί μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Παρατηρούμε ότι το όνομα του 
ιατρού καταχωρείται στη λίστα (βλ. εικόνα 8.1.22). 

Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα πεδία ‘Αιτία Θανάτου’, ‘Προηγηθείσες Αιτίες ’ και 
‘Άλλες παθολογικές καταστάσεις’ (βλ. εικόνα 8.1.23). 

Στην περίπτωση που το γεγονός προήλθε από βίαιο θάνατο επιλέγεται το αντίστοιχο 
πεδίο και στη φόρμα προστίθενται τα πεδία ‘Είδος Βίαιου Θανάτου’ και ‘Εξωτερική 
Αιτία’. Το πρώτο συμπληρώνεται με επιλογή από λίστα (βλ. εικόνα 8.1.24) και το 
δεύτερο με πληκτρολόγηση. 

 

Εικόνα 8.1.22 Αποθήκευση στοιχείων θεράποντα ιατρού 
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Εικόνα 8.1.23 Αποθήκευση παθήσεων στα στοιχεία θανάτου 

 

Εικόνα 8.1.24 Αποθήκευση στοιχείων βίαιου θανάτου 

Πιστοποίηση θανάτου από άλλο ιατρό ή ιατροδικαστή 

Στην περίπτωση αυτή προστίθεται στη φόρμα καταχώρησης το πεδίο ‘Ημερομηνία 
Πιστοποίησης Θανάτου’ (βλ. εικόνα 8.1.25). 

Αν ο ιατρός είναι καταχωρημένος στη λίστα των στοιχείων των ιατρών επιλέγεται από 
εκεί. Αν δεν είναι καταχωρημένος στη λίστα επιλέγεται ‘< Εισαγωγή νέου… >’. 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του ιατρού πρέπει να γίνει η αποθήκευσή τους 
για να επιτραπεί μετάβαση στο επόμενο στάδιο. 
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Εικόνα 8.1.25 Πιστοποίηση θανάτου από άλλο ιατρό/ιατροδικαστή 

5. Παρατηρήσεις (βλ. εικόνα 8.1.26). Στη φόρμα της καρτέλας αυτής υπάρχει το 
πλαίσιο ‘Παρατηρήσεις’, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει κείμενο, που 
θα αφορά ενδεχομένως σε διόρθωση στοιχείων της ΛΠ. 

 

Εικόνα 8.1.26 Το πλαίσιο για καταχώρηση παρατηρήσεων 

Αφού συμπληρωθούν και οι παρατηρήσεις, η ΛΠ μπορεί να αποθηκευτεί με την 
επιλογή τη εντολής ‘Αποθήκευση’. Εμφανίζεται μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή 
εισαγωγή της ΛΠΘ στο πληροφοριακό σύστημα. 

Η ΛΠ σε αυτό το στάδιο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και δεν μπορεί να εκτυπωθεί. 
Η οριστικοποίηση περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
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8.2. Αναζήτηση ΛΠΘ 

Η αναζήτηση μιας ΛΠΘ γίνεται από τη φόρμα αναζήτησης. Από οποιαδήποτε άλλη φάση μιας 
διαδικασίας για τη μετάβαση στη φάση αναζήτησης επιλέξτε από το μενού ‘Νέα Αναζήτηση’. 

Η διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων αναζήτησης γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται και 
στις άλλες ληξιαρχικές πράξεις. 

 

Εικόνα 8.2.1 Φόρμα αναζήτησης μιας ΛΠΘ 

Η αναζήτηση μη οριστικοποιημένης ΛΠΘ γίνεται για την συμπλήρωση/διόρθωση των στοιχείων 
της πριν την οριστικοποίησή της. 

 

Εικόνα 8.2.2 Αναζήτηση μη οριστικοποιημένων ΛΠΘ 

Η αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΘ γίνεται για την εκτύπωσή της ή για τυχόν διορθώσεις πριν 
να υπογραφεί από τον δηλούντα. 
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Εικόνα 8.2.3 Αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΘ 

Με την επιλογή ‘Καθαρισμός πεδίων’ αδειάζουν τα πεδία που καταχωρήθηκαν και η λίστα των 
αποτελεσμάτων, για να γίνει νέα αναζήτηση. 
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8.3. Οριστικοποίηση ΛΠΘ 

Οι μη οριστικοποιημένες ΛΠ, που θα βρεθούν μετά από αναζήτηση με το κατάλληλο φίλτρο, 
μπορούν στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν μια – μια εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα 
στην καταχώρησή τους (βλ. εικόνα 8.3.1). 

 

Εικόνα 8.3.1 Αναζήτηση ΛΠΘ προς οριστικοποίηση 

Αν δεν υπάρχει εκκρεμότητα η οριστικοποίηση είναι επιτυχής και εμφανίζεται η προεπισκόπηση 
της ΛΠΘ για να επιλεγεί ο τρόπος εκτύπωσης η οποία περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 8.3.2 Προεπισκόπηση ΛΠΘ 
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8.4. Επεξεργασία ΛΠΘ 

Η μεταβολή στοιχείων μιας ΛΠ προϋποθέτει την εύρεσή της με τη διαδικασία αναζήτησης όπως 
περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Διακρίνεται δε σε επεξεργασία οριστικοποιημένης και 
μη οριστικοποιημένης ΛΠ. 

Στη φάση της επεξεργασίας ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα (με κλικ πάνω στο όνομά της) στην 
οποία θα κάνει τη διόρθωση χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τις προηγούμενες. 

Η αποθήκευση των διορθώσεων γίνεται στο τελευταίο βήμα δηλαδή από την καρτέλα 
‘Παρατηρήσεις’. 

8.4.1. Επεξεργασία μη οριστικοποιημένης ΛΠΘ 

Η επεξεργασία μη οριστικοποιημένης εγγραφής γίνεται για τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 
στοιχείων της πριν την έκδοσή της. 

Σε αυτήν τη φάση προστίθεται στο μενού η επιλογή ‘Οριστικοποίηση’. Για την εκτύπωση μιας 
ΛΠΘ πρέπει να γίνει πρώτα η οριστικοποίησή της. 

 

Εικόνα 8.4.1.1 Φάση επεξεργασίας μη οριστικοποιημένης ΛΠΘ 

Μετά την καταχώρηση μιας διόρθωσης γίνεται αποθήκευση της ΛΠ. 

Αν δεν γίνει καμία αλλαγή, μπορεί να γίνει οριστικοποίηση της εγγραφής από το μενού των 
επιλογών στο αριστερό περιθώριο της εικόνας.  

8.4.2. Επεξεργασία οριστικοποιημένης ΛΠΘ 

Η επεξεργασία οριστικοποιημένης ΛΠ γίνεται για τη προσθήκη διορθώσεων στα στοιχεία της. 
Στην καρτέλα ‘Παρατηρήσεις’ καταχωρούνται στοιχεία που έχουν σχέση με τις διορθώσεις αυτές 
(αποφάσεις, κλπ). Μετά από την καταχώρηση των διορθώσεων πρέπει να αποθηκεύεται η ΛΠ. 
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Εικόνα 8.4.2.1 Φόρμα επεξεργασίας οριστικοποιημένης ΛΠ 

Μετά την αποθήκευση, η φάση της επεξεργασίας ολοκληρώνεται και γίνεται επιστροφή στη φάση 
της αναζήτησης. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης επεξεργασίας, και πριν γίνει αποθήκευση των μεταβολών, υπάρχει η 
δυνατότητα εκτύπωσης ή διαγραφής της ληξιαρχικής πράξης, με επιλογή από το μενού στο 
αριστερό περιθώριο της οθόνης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα αποθηκευτούν οι μεταβολές 
που έχουν γίνει. 
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8.5. Εκτύπωση ΛΠΘ 

Μια ΛΠΘ μπορεί να εκτυπωθεί μόνο αφού έχει οριστικοποιηθεί. Για την εκτύπωση μιας ΛΠΘ 
πρέπει πρώτα να την αναζητήσετε ως ‘Οριστικοποιημένη’. Στο αποτέλεσμα της αναζήτησης 
επιλέξτε ‘Εκτύπωση’. 

 

Εικόνα 8.5.1 Αναζήτηση οριστικοποιημένης ΛΠΘ και επιλογή εκτύπωσης 

Η διαδικασία της εκτύπωσης είναι ίδια για όλες τις ΛΠ και περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 
«Εκτύπωση ΛΠΓε». Εκεί θα δείτε και τον τρόπο καταχώρησης στοιχείων πρωτοκόλλου. 

Η προεπισκόπησης της εκτύπωσης της ληξιαρχικής πράξης εμφανίζεται σε νέο παράθυρο όπως 
φαίνεται στην επόμενη εικόνα.  

 

Εικόνα 8.5.2 Παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης ΛΠΘ 
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Στο πάνω μέρος της φόρμας εμφανίζεται μια λίστα για την επιλογή του είδους της ληξιαρχικής 
πράξης που θα εκτυπωθεί. Επιλέγεται από τη λίστα το είδος της εκτύπωσης. Στην εμφάνιση του 
αποσπάσματος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της εμφάνισης ή όχι του θρησκεύματος.  

Επιλέξτε ‘Εκτύπωση’ από το εικονίδιο της φόρμας για να στείλετε την εκτύπωση στον εκτυπωτή. 

 

Εικόνα 8.5.3 Εντολή εκτύπωσης ΛΠΘ 
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9. Έξοδος από την εφαρμογή 

Ο σωστός τρόπος εξόδου από την εφαρμογή είναι με την επιλογή ‘Έξοδος’ από το μενού στο 
αριστερό περιθώριο της σελίδας. 

 

Εικόνα 8.1 Επιλογή εξόδου από την εφαρμογή 

Αν κατά την είσοδο στην εφαρμογή είχε επιλεγεί το πεδίο ‘Διατήρηση Σύνδεσης’ και η έξοδος από 
την εφαρμογή δεν γίνει με το σωστό τρόπο, αλλά με κλείσιμο του παράθυρου του Internet 

Explorer 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 8 και 
Mozilla Firefox. Το πιστοποιητικό που θα εγκατασταθεί σε Internet Explorer 8 το χρησιμοποιεί και 
ο Google Chrome. 

Α. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Internet Explorer 8 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η εγκατάσταση του πιστοποιητικού σε Internet Explorer 8 με 
Windows XP. 

Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://lp.ypes.gr ενδέχεται να 
εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα (βλ. εικόνα Α.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 Α.1: Μήνυμα προβλήματος με το πιστοποιητικό ασφαλείας 

 

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα,  

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

https://lp.ypes.gr/
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Εικόνα Α.2: Η σωστή επιλογή για συνέχεια στη σελίδα της web εφαρμογής 

 

2. Στο παράθυρο σύνδεσης που ανοίγει στη συνέχεια, θα πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή, που σας έχει σταλεί από τη ΔΜΗΕΣ. 

 

Εικόνα Α.0.1: Παράδειγμα σύνδεσης 

 

3. Μετά τη σύνδεση, η γραμμή διευθύνσεων γίνεται κόκκινη και εμφανίζεται μια προειδοποίηση 
πιστοποιητικού. 
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Εικόνα Α.0.2: «Σφάλμα πιστοποιητικού» και «Προβολή πιστοποιητικών». 

 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σφάλμα πιστοποιητικού» / «Certificate Error» 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή πιστοποιητικών» / «View Certificates» και στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στο κουμπί «Εγκατάσταση πιστοποιητικού».  

  

 

Εικόνα Α.0.3: Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και επιλογή εγκατάστασής του 

 

6. Κατά την εγκατάσταση του Πιστοποιητικού ακολουθείστε τις οδηγίες του «Οδηγού Εισαγωγής 
Πιστοποιητικού», όπως φαίνεται στις επόμενες οθόνες. 
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Εικόνα Α.0.4: Έναρξη του Οδηγού Εισαγωγής Πιστοποιητικού 

 

 

Εικόνα Α.0.5: Επιλογή χώρου αποθήκευσης πιστοποιητικού 
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Εικόνα Α.0.6: Ολοκλήρωση του Οδηγού Εισαγωγής Πιστοποιητικού 

 

 

Εικόνα Α.0.7: Προειδοποίηση ασφαλείας για το πιστοποιητικό που θα εγκατασταθεί 

 

 

Εικόνα Α.0.8: Επιβεβαίωση επιτυχημένης εισαγωγής πιστοποιητικού 

 

7. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και μπορείτε να παρατηρήσετε ότι εμφανίστηκε δίπλα στη 

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

 

Παρατήρηση: 

Στα Windows Vista και Windows 7, η επιλογή εγκατάστασης πιστοποιητικών (Εικόνα Α.0.9: 
«Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και επιλογή εγκατάστασής του») ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, 
εκτός αν εκτελείτε τον Windows 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 Α.9, επιλέγοντας: 

 ‘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 

https://lp.ypes.gr/
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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 B.1): «Το πιστοποιητικό ασφαλείας του ιστότοπου δεν 
είναι αξιόπιστο!» 
 

 

Εικόνα Β.1: Μήνυμα προβλήματος με το πιστοποιητικό ασφαλείας του ιστότοπου 

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα: 

1. Κάντε κλικ στο ‘Συνέχεια’ (βλ. εικόνα B.1). Εμφανίζεται το παράθυρο του πιστοποιητικού 
(βλ. εικόνα Β.2). 

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

https://lp.ypes.gr/
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3. Κάντε κλικ στο ‘Επόμενο’ για την εκκίνηση της εγκατάστασης του πιστοποιητικού (βλ. 
εικόνα Β.3) 

4. Στην μορφή του αρχείου επιλέξτε ‘DER κωδικοποιημένο δυαδικό X.509 (.CER)’ όπως 
φαίνεται στην εικόνα Β.4 

5. Στο επόμενο παράθυρο (βλ. εικόνα Β.5) κάντε κλικ στο επόμενο για να εμφανιστεί το 
παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου 

6. Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα ‘lp.ypes.gr’ όπως φαίνεται στην εικόνα Β.6 

7. Ο οδηγός εξαγωγής αρχείου πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε (βλ. εικόνα Β.7). Κάντε κλικ 
στο ‘Τέλος’ 

8. Κάντε κλικ στο ‘ΟΚ’ στο παράθυρο επιβεβαίωσης επιτυχημένης εξαγωγής (βλ. εικόνα 
Β.8) 

 

 

Εικόνα Β.2: Αντιγραφή πιστοποιητικού σε αρχείο 
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Εικόνα Β.3: Οδηγός εξαγωγής πιστοποιητικού 

 

 

Εικόνα Β.4: Επιλογή μορφής αρχείου  εξαγωγής πιστοποιητικού 
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Εικόνα Β.5: Καθορισμός αρχείου προς εξαγωγή 

 

 

Εικόνα Β.6: Αποθήκευση του πιστοποιητικού  
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Εικόνα Β.7: Ολοκλήρωση του οδηγού εξαγωγής πιστοποιητικού 

 

 

 

Εικόνα Β.8: Επιβεβαίωση επιτυχημένης εξαγωγής πιστοποιητικού 
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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 Β.9). Εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις σε νέα καρτέλα. 

2. Επιλέξτε στο κάτω μέρος της καρτέλας ‘Εμφάνιση Σύνθετων Ρυθμίσεων’ (βλ. εικόνα 
Β.10) 

3. Επιλέξτε ‘Διαχείριση Πιστοποιητικών’ (βλ. εικόνα Β.11) 

4. Στο παράθυρο ‘Πιστοποιητικά’ επιλέξτε ‘Αξιόπιστες κεντρικές αρχές έκδοσης 
πιστοποιητικών’ και στη συνέχεια ‘Εισαγωγή’ (βλ. εικόνα Β.12) 

5. Επιλέξτε ‘Αναζήτηση’ του αρχείου του πιστοποιητικού όπως φαίνεται στην εικόνα Β.13 

6. Επιλέξτε το χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών όπως στην εικόνα Β.14 

7. Όταν τελειώσει ο οδηγός εισαγωγής του πιστοποιητικού εμφανίζεται το παράθυρο 
προειδοποίησης ασφαλείας (βλ. εικόνα Β.15). Επιλέξτε ‘Ναι’ για να ολοκληρωθεί η 
εισαγωγή. 

 

 

Εικόνα Β.9: Επιλογή ‘Ρυθμίσεις’ στο μενού του Chrome 

 

 

Εικόνα Β.10: Επιλογή εμφάνισης σύνθετων ρυθμίσεων 
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Εικόνα Β.11: Διαχείριση πιστοποιητικών στις σύνθετες ρυθμίσεις 
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Εικόνα Β.12: Επιλογή αξιόπιστων κεντικών αρχών έκδοσης πιστοποιητικών 

 

 

Εικόνα Β.13: Αναζήτηση του αρχείου του πιστοποιητικού προς εισαγωγή 
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Εικόνα Β.14: Επιλογή του χώρου αποθήκευσης του πιστοποιητικού 

 

 

Εικόνα Β.15: Προειδοποίηση ασφαλείας για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού 
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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 Γ.1): «Η τρέχουσα σύνδεση στη σελίδα δεν είναι 
έμπιστη». 

 

Εικόνα Γ.1: Μήνυμα προβλήματος με το πιστοποιητικό ασφαλείας 

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα: 

1. Στο πλαίσιο του μηνύματος (βλ. εικόνα Γ.1) επιλέξτε με το ποντίκι ‘Καταλαβαίνω τους 
κινδύνους’  

 

Εικόνα Γ.2: Επιλογή ‘Καταλαβαίνω τους κινδύνους’ 
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2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ‘Προσθήκη εξαίρεσης’ (βλ. εικόνα Γ.2). Εμφανίζεται το 
παράθυρο ‘Προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας’ (βλ. εικόνα Γ.3) 

3. Στο παράθυρο ‘Προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας’ κάντε κλικ στο κουμπί ‘Λήψη 
πιστοποιητικού’ (βλ. εικόνα Γ.3) 

 

Εικόνα Γ.3: Λήψη πιστοποιητικού 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας’ (βλ. εικόνα Γ.3) 

 


