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Θέµα: Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών 
 

 

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγκεκριµένα 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ολοκληρώνεται το έργο του 

Μητρώου Πολιτών.  

Το Μητρώο Πολιτών συνίσταται στην δηµιουργία  κεντρικής βάσης δεδοµένων που 

αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της 

χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο)  και των δηµοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ηµοτολόγιο), η οποία 

βάση  τηρείται στο ΥΠΕΣ∆Α  και όπου µέσω µίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής 

διαχείρισης, διαπιστευµένοι χρήστες των ∆ήµων – αρµόδιοι υπάλληλοι ληξιαρχίου και 

δηµοτολογίου-, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστηµα, προκειµένου να 

καταχωρίζουν  ληξιαρχικές πράξεις και δηµοτολογικές εγγραφές, να αναζητήσουν και  να  

εκτυπώσουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

δηµοτολογίου.  

Η κεντρική βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος Μητρώου Πολιτών 

συγκροτείται, κατά την αρχική φάση λειτουργίας του, από την µετάπτωση των στοιχείων που 

τηρούνται στο ΟΠΣΕ∆, στο ΠΣΛΗΠ, στο ΠΣΛΗΨ, στο Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου του 

ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., στα µηχανογραφηµένα Ληξιαρχεία της Χώρας και στα λοιπά έργα ψηφιοποίησης 

ληξιαρχικών πράξεων.  

ΠΡΟΣ:  τους ∆ήµους της χώρας 
α.Γραφεία ∆ηµάρχων 
β. Όλα τα Ληξιαρχεία τους 
γ.Τµήµατα ∆ηµοτολογίων τους  

(να σταλεί µε e-mail) 
 



Η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών αποβλέπει τόσο στην  ενίσχυση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης όσο  και στην προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισµού της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και θα συµβάλει σηµαντικά στη εκκαθάριση και επικαιροποίηση 

άλλων κρίσιµων εξειδικευµένων µητρώων που τηρούνται από φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

∆ιαπιστευµένοι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν 

αυτοµατοποιηµένα από το Μητρώο Πολιτών  στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων  και στοιχεία 

αστικής και  δηµοτικής κατάστασης των Ελλήνων Πολιτών καθώς και των αλλοδαπών για τους 

οποίους υφίστανται ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα.  

Αποτέλεσµα της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών θα είναι η γρήγορη και 

αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του τόσο µε τους ∆ήµους της 

Χώρας  (είτε τα Ληξιαρχεία ή τα ∆ηµοτολόγια τους), όσο και µε  άλλους φορείς του ∆ηµοσίου 

τοµέα, µε αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική έκδοση αποσπασµάτων ληξιαρχικών πράξεων και 

πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης µε την κεντρική βάση του Μητρώου Πολιτών.  

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Μητρώου Πολιτών είναι συµβατικά απαραίτητη 

η εκπαίδευση χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα ώστε να είναι εφικτή η 

αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς και η διαχείριση και συντήρησή του. 

Ως εκ τούτου θα ξεκινήσει άµεσα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους αρµόδιους υπαλλήλους 

των ∆ήµων,  καθώς και η  εφαρµογή της δοκιµαστικής λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.  

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε για τη συνδροµή σας, η οποία κρίνεται αναγκαία 

για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. 

Με νεότερο έγγραφό µας θα σας ενηµερώσουµε για τη διεξαγωγή των επιµορφωτικών 

σεµιναρίων στη διεξαγωγή των οποίων θα παρίστανται στελέχη του Υπουργείου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών παραµένει στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και 
συνεργασία επί των ανωτέρω. 
 
 
         Ο   Υπουργός  
 
 
 
             Παναγιώτης Κουρουµπλής  
 
 
 
             
 
 
          



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
1) Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος 
2) Κ.τ.Π ΑΕ 

Επιχειρησιακή Μονάδα ∆ιαχείρισης & Υλοποίησης 
Τοµεακών Έργων & ∆ράσεων ΤΠΕ, Η∆ και ∆Μ 
Χανδρή 3 
Τ.Κ. 183-46, Μοσχάτο 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή  
5. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
6. ∆/νση Αστικής και ∆ηµοτικής Κατ/σης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


