
Σ Υ Χ Ν Ε Σ  Ε Ρ Ω T Η Σ Ε Ι Σ 
 

1. 21/05/2015 Όταν ο Αριθµός της ΛΠ περιέχει ένα ή δύο αλφαβητικούς 
χαρακτήρες (ως επίθεµα), π.χ. 23Α, 12Β, κλπ., πως κάνουµε την καταχώρηση 
της ΛΠ;  
 
Απάντηση: Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε στο πεδίο «Αριθµός Πράξης» µόνο τον αριθµό της 
ΛΠ και στο πεδίο που εµφανίζεται δίπλα µε τίτλο «Επίθεµα» καταχωρείτε µόνο τον/τους 
χαρακτήρα(ες) που συνοδεύουν τον αριθµό της ΛΠ. Στη φόρµα αναζήτησης των ΛΠ στο 
πεδίο «Αριθµός» δεν πρέπει να πληκτρολογείτε και τον/τους χαρακτήρα(ες) επιθέµατος. 
Για παράδειγµα πληκτρολογώντας στον αριθµό την τιµή 23, το αποτέλεσµα αναζήτησης 
θα σας φέρει την καταχωρηµένη ΛΠ µε Αριθµό 23, αλλά και όλες τις ΛΠ µε τυχόν επίθεµα 
π.χ. 23Α, 23Β, κλπ. 
  
 

2. 8/4/2015  Όταν στην καταχώρηση σαρωµένης Ληξιαρχικής Πράξης Γάµου ή 
Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (στην οποία συµβαίνει µεταβολή) είναι διαθέσιµο 
µόνο το Έτος Γέννησης και όχι η πλήρης ηµεροµηνία γέννησης των συζύγων ή 
του θανόντα τι καταχωρούµε στο πεδίο της ηµεροµηνία γέννησης; 
 
Απάντηση: Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε σαν ηµεροµηνία γέννησης 1/1/xxxx, όπου xxxx το 
έτος γέννησης και τσεκάρετε την ένδειξη «αφορά έτος» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από 
το κουτί της ηµεροµηνίας γέννησης. Σε τέτοια περίπτωση στην εκτύπωση αντιγράφου ή 
αποσπάσµατος τυπώνεται µόνο το έτος γέννησης και όχι η πλήρης ηµεροµηνία που 
καταχωρήσατε. 
 

3. 29/09/2014  Οι ΛΠ που έχουν σαρωθεί βρίσκονται καταχωρηµένες στο 
ΠΣΛΗΨ; 
 
Απάντηση: Οι ΛΠ που έχουν σαρωθεί, ψηφιοποιούνται σταδιακά σε τοπική εφαρµογή 
της Εταιρίας, και στη συνέχεια αφού πρώτα ελεγχθούν, θα ενσωµατωθούν στη βάση 
δεδοµένων του ΠΣΛΗΨ. Όταν ολοκληρωθούν τα ανωτέρω θα ενηµερωθείτε σχετικώς. 
Συνεπώς, µέχρι τότε, όταν συµβαίνει κάποια µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση σε σαρωµένη 
ΛΠ, θα πρέπει να καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ όλα τα στοιχεία της ΛΠ, καθώς και την 
τρέχουσα µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση. 
 

4. 28/08/2014  Πότε καταχωρώ ΛΠ στο ΠΣΛΗΨ, που υπογράφει ο δηλών, από 
πού εκδίδω αντίγραφα και αποσπάσµατα; 
 
Απάντηση: Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρείτε αποκλειστικά και µόνο ΛΠ οι οποίες έχουν 
σαρωθεί από την Εταιρία που έχει αναλάβει την Ψηφιοποίηση των Πράξεων του 
Ληξιαρχείου σας, και για τις οποίες συµβαίνει κάποια µεταβολή/ 
προσθήκη/διόρθωση µετά την ηµεροµηνία σάρωσης αυτών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ όλα τα στοιχεία της παλαιάς ΛΠ (µε ακριβώς ίδιο 
αριθµό/τόµο/έτος) και επιπλέον την µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση, την οποία και έχετε 
πρωτύτερα αναγράψει στο περιθώριο της ήδη βιβλιοδετηµένης ΛΠ και έχει υπογράψει και 
ο δηλών(ούσα) την µεταβολή/προσθήκη/διόρθωση. Στο εξής, µπορείτε να δίδετε 
αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών των ΛΠ από το ΠΣΛΗΨ.   
 

5. 28/08/2014  Πως καταχωρείται η ιερολόγηση γάµου; 
 
Απάντηση: Όταν καταχωρείτε στο ΠΣΛΗΨ µια σαρωµένη ΛΠ στην οποία συµβαίνει, µετά 
την ηµεροµηνία σάρωσης της, ιερολόγηση του πολιτικού γάµου, αυτό δεν το καταχωρείτε 
σαν µεταβολή στο ΠΣΛΗΨ, αλλά στα στοιχεία γάµου µε το κουµπί της προσθήκης γάµου 
δηµιουργείται µία δεύτερη καρτέλα δίπλα στον πολιτικό γάµο, και εκεί επιλέγετε τύπο 
γάµου θρησκευτικό και συµπληρώνετε τα κατάλληλα πεδία. 

 



6. 27/08/2014  Όταν απουσιάζω σαν Ληξίαρχος και στη θέση µου είναι ο κ. 
∆ήµαρχος ή ο κ. Αντιδήµαρχος, στις εκτυπώσεις εµφανίζει σαν Ληξίαρχο για 
υπογραφή εµένα. 
Απάντηση: O χρήστης που συνδέεται έχει την δυνατότητα να αλλάξει παραµετρικά τα 
στοιχεία του Ληξιαρχείου στο οποίο ανήκει. Μέσα στα στοιχεία αυτά είναι και το όνοµα 
του Ληξιάρχου το οποίο τυπώνεται στις εκτυπώσεις. Αυτό αλλάζει µέσω της φόρµας 
«Παράµετροι-> Στοιχεία Ληξιαρχείων -> Ληξίαρχος» 

 
 
 
7. 27/08/2014  Ενώ δεν υπάρχουν στην χειρόγραφη ΛΠ γέννησης στοιχεία 

ιατρού, µας ζητάει τηλέφωνο ιατρού και πρέπει να βάλουµε δέκα χαρακτήρες, 
αλλιώς δεν προχωράει, οπότε αναγκαζόµαστε να βάλουµε δέκα µηδενικά. Είναι 
σωστό; 
Απάντηση: Όχι, αν δεν υπάρχει τηλέφωνο δεν είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε κάτι. 
Το πεδίο του τηλεφώνου δεν επιτρέπει την καταχώρηση χαρακτήρων. Αν δεν υπάρχει 
τηλέφωνο απλά δεν γράφετε τίποτε. 

 
 
 
8. 27/08/2014  Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον ήδη υπάρχοντα ΚΩ∆ΙΚΟ 

XΡΗΣΤΗ για τον Αντιδήµαρχο - Ληξίαρχο που θα οριστεί µε τη νέα ∆ηµοτική 
Αρχή, αλλάζοντας τα στοιχεία ή θα πρέπει να ζητήσουµε εκ νέου ΚΩ∆ΙΚΟ 
ΧΡΗΣΤΗ; 
Απάντηση: Η σωστή διαδικασία είναι να ζητήσετε την απενεργοποίηση του παλιού 
χρήστη (εάν και εφόσον δεν θα καταχωρεί πλέον πράξεις) και τη δηµιουργία νέου 
κωδικού πρόσβασης για τον νέο χρήστη. Τον νέο χρήστη θα τον ζητήσετε για το ΠΣΛΗΠ, 
µε την επισήµανση να προστεθεί ως χρήστης και στο ΠΣΛΗΨ. 

 
 
9. 27/08/2014  Στο ΠΣΛΗΨ προβλέπονται στοιχεία ΠΡΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αλλά δεν 

προβλέπονται στοιχεία ΠΡΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ, όπου υπήρχαν οι Κοινότητες. Εδώ 
σαν τόπο  βάπτισης κ.λ.π. θα βάζουµε Κοινότητα τάδε ή σκέτο τον Τόπο π.χ. 
Καινούργιο, Στάνου, Λεπενού κ.λ.π.? 
 
Απάντηση: Στο ΠΣΛΗΨ όταν έχουµε πράξεις που εγράφησαν προ Καποδίστρια, τότε θα 
πρέπει στο πεδίο που αναφέρεται σαν Τόπος προ Καλλικράτη να συµπληρώνετε το 
κείµενο όπως είναι στο Βιβλίο. 

 
 
10. 27/08/2014  Υπάρχουν πολλές γεννήσεις, που έχουν γίνει µε τις δηλώσεις του 

Νοσοκοµείου. Στα στοιχεία του ∆ηλούντα θα βάζουµε <∆ΗΛΩΣΗ 
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ>; 
Απάντηση: Θα πρέπει να καταχωρείτε ότι φαίνεται ως ∆ηλών και στο βιβλίο.  

 
 
11. 27/08/2014  Στα ∆ιαζύγια, ενώ ήδη γράφουµε την πράξη από την αρχή και στη 

συνέχεια καταχωρούµε ΤΟ ∆ΙΑΖΥΓΙΟ και αναγράφουµε στην παλιά χειρόγραφη 
πράξη ότι ισχύει η πράξη του ΠΣΛΗΠ, τι θα κάνουµε στο ΠΣΛΗΨ? 
Απάντηση: Θα πρέπει να περαστεί η ΛΠ µε το διαζύγιο µόνο στο ΠΣΛΗΠ. Στο ΠΣΛΗΨ 
καταχωρείται µόνο η αντικατάσταση της παλιάς πράξης µε την νέα, µέσω του µενού του 
ΠΣΛΗΨ «Ληξιαρχικές Πράξεις Γάµου -> Καταχώρηση Αντικατάστασης Ψηφιοποιηµένης ΛΠ 
Γάµου». 

 
 
 
12. 27/08/2014  Στο βιβλίο επισηµειώνουµε χειρόγραφα τη µεταβολή ή διόρθωση 

και υπογράφει ο δηλών και ο  ληξίαρχος. Αν η µεταβολή είναι εκπρόθεσµη  



αναγράφουµε : "Η πράξη συντάχθηκε µε αίτηση του δηλούντος µετά το 
30ήµερο ( Εκπρόθεσµη δήλωση) ή Η πράξη συντάχθηκε µε αίτηση του 
δηλούντος µετά το .....ήµερο. Κατατέθηκε παράβολο χαρτοσήµου 13€. Θα 
αναγράφουµε το κείµενο για την εκπρόθεσµη δήλωση και στο ΠΣΛΗΨ;  
Απάντηση: Ναι, µπορείτε να το αναγράφετε στις παρατηρήσεις 

 

 
13. 27/08/2014  Στο ΠΣΛΗΨ θα προβαίνουµε απευθείας στην αλλαγή των 

στοιχείων που προβλέπει η  πράξη µεταβολής ή διόρθωσης (π.χ. διορθώνουµε 
το κύριο όνοµα µε εντολή Εισαγγελέα. Καταχωρούµε την πράξη από την αρχή  
µε το "λάθος" όνοµα, γράφουµε τη διόρθωση στις παρατηρήσεις, διορθώνουµε 
το όνοµα στο ΠΣΛΗΨ και στο εξής εκδίδουµε απόσπασµα µε τα διορθωµένα 
στοιχεία µόνο από το ΠΣΛΗΨ;)  
Απάντηση:  Ναι στο ΠΣΛΗΨ ενηµερώνετε το πεδίο το οποίο αφορά η διόρθωση µε την 
νέα ισχύουσα τιµή, αλλά γράφετε και τη διόρθωση που έγινε στις Παρατηρήσεις. 

 
14. 27/08/2014  Κρίνετε σκόπιµο να τίθεται σηµείωση ή κάποιο διακριτικό στο 

βιβλίο ? (π.χ. Καταχωρήθηκε στο ΠΣΛΗΨ µε αριθ. ..../.../......,  Πάτρα 
.../.../2014, Η Ληξίαρχος).  
Απάντηση: Ναι θα ήταν καλό. Προσοχή, η ΛΠ καταχωρείται στο ΠΣΛΗΨ µε τον 
αριθµό/τόµο/έτος, όπως ακριβώς έχει στο βιβλίο. ∆εν δίνετε άλλη αρίθµηση. 
 
 

  
 


