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Αθήνα 17 Μαΐου 2019

Α.Π.: 37971/Σ.10123

ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας
- για Ληξιαρχεία τους -

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για αντιμετώπιση «μεταπτωμένων» πράξεων.
Σχετ.
: Η υπ’αριθμ.28/44133/24-8-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου μας.
Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιό μας, δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση της
ασυμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των στοιχείων των «μεταπτωμένων» στο πληροφοριακό
σύστημα ληξιαρχικών πράξεων με τα στοιχεία των πρωτότυπων έγχαρτων (χειρόγραφες)
ληξιαρχικών πράξεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διόρθωση ή η συμπλήρωση των στοιχείων αποσκοπεί στο να
συνάδουν τα στοιχεία αυτών των «μεταπτωμένων» στο σύστημα πράξεων, με τα καταχωρισμένα
στοιχεία αυτών των πράξεων στα ληξιαρχικά βιβλία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι απαιτούμενες ενέργειές σας για την διόρθωση/συμπλήρωση
στοιχείων στις «μεταπτωμένες» ληξιαρχικές πράξεις.
1η Περίπτωση: Τα στοιχεία της έγχαρτης ληξιαρχικής πράξης, η οποία εμπεριέχεται στο
χειρόγραφο Ληξιαρχικό βιβλίο δεν είναι ευανάγνωστα.
Ο Ληξίαρχος υποχρεούται πρώτα να διερευνήσει τα στοιχεία που ενυπάρχουν στα αρχεία
του και τα στοιχεία τα οποία βάσει αυτής της ληξιαρχικής πράξης έχουν καταχωριστεί στην
οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου του προσώπου που αφορά η πράξη.
Εφόσον από αυτήν την έρευνα δεν προκύψουν τα απαιτούμενα για την συμπλήρωση της
Ληξιαρχικής Πράξης στοιχεία, ο Ληξίαρχος συμπληρώνει τα στοιχεία που λείπουν, με την
συνδρομή του έχοντος έννομο συμφέρον και προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών ή και υπεύθυνης
δήλωσης.
2η Περίπτωση: Στο πληροφοριακό σύστημα για την ίδια έγχαρτη Ληξιαρχική Πράξη εμφανίζονται
δύο (2) «μεταπτωμένες» Ληξιαρχικές Πράξεις, μία πράξη από την Ψηφιοποίηση και μία πράξη
από ΠΣΛΗΨ. Η σύνδεση μεταξύ τους δεν είναι δυνατή επειδή υπάρχουν διαφορές στα βασικά
στοιχεία (Ληξιαρχείο, Αριθμός, Τόμος, Έτος).
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Ο Ληξίαρχος προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων και διαγράφει την «μεταπτωμένη» πράξη
(είτε από την Ψηφιοποίηση ή του ΠΣΛΗΨ) η οποία εμπεριέχει λανθασμένα βασικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που και στις δύο «μεταπτωμένες» πράξεις αναγράφονται παρεμφερή βασικά στοιχεία
(π.χ. Τόμος: 1 και 1ος) o Ληξίαρχος διαγράφει αυτήν με τα περισσότερα ελλιπή ή λανθασμένα
στοιχεία. Στην συνέχεια, συμπληρώνει στην «μεταπτωμένη» πράξη που παραμένει στο
πληροφοριακό σύστημα τα απαιτούμενα στοιχεία.
3η Περίπτωση : Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν μεταπτωθεί για τον ίδιο γάμο δύο Ληξιαρχικές
Πράξεις Γάμου, μία Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχικό Βιβλίο, με/χωρίς
καταχωρισμένη τη λύση αυτού και μία Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με λύση γάμου από το
ΠΣΛΗΠ.
Ο Ληξίαρχος ελέγχει εάν έχει καταχωριστεί η λύση του γάμου στην έγχαρτη (χειρόγραφη )
Πράξη του Ληξιαρχικού Βιβλίου.
 Εφόσον στην έγχαρτη (χειρόγραφη) Πράξη του Ληξιαρχικού βιβλίου έχει
καταχωριστεί η λύση του γάμου, τότε → ο Ληξίαρχος προβαίνει στην
καταχώριση της λύσης του γάμου στην «μεταπτωμένη» (από το ληξιαρχικό
βιβλίο) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, στο Μητρώο Πολιτών.
 Εφόσον στην έγχαρτη (χειρόγραφη ) Πράξη του Ληξιαρχικού βιβλίου δεν έχει
καταχωριστεί η λύση του γάμου, τότε → ο Ληξίαρχος υποχρεούται να προβεί :
 στην χειρόγραφη καταχώριση της λύσης του γάμου στο Ληξιαρχικό Βιβλίο και
 στην καταχώριση της λύσης του γάμου στην «μεταπτωμένη» (από το Ληξιαρχικό Βιβλίο)
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου στο Μητρώο Πολιτών.
Σε κάθε περίπτωση η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση αυτού, από το ΠΣΛΗΠ πρέπει να
διαγραφεί.
4η Περίπτωση: Στην «μεταπτωμένη» από το Ληξιαρχικό Βιβλίο πράξη υπάρχουν πληροφορίες,
για τις οποίες δεν υφίστανται σχετικά «πεδία» στο πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα να μην
αποτυπώνονται σε αυτό όπως π.χ. Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
Σε αυτήν την περίπτωση η οποιαδήποτε πληροφορία της έγχαρτης (χειρόγραφης)
ληξιαρχικής πράξης, η οποία δεν μπορεί να καταχωριστεί σε αντίστοιχο πεδίο στο πληροφοριακό
σύστημα, θα αναγράφεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις».
5η Περίπτωση: Στην έγχαρτη (χειρόγραφη) ληξιαρχική πράξη έχει καταχωρισθεί μεταβολή (πχ.
Ιθαγένειας) Ωστόσο στην «μεταπτωμένη» ληξιαρχική πράξη εμφανίζονται καταχωρισμένες
περισσότερες μεταβολές .
Ο ληξίαρχος διαγράφει ή διορθώνει οποιοδήποτε στοιχείο της «μεταπτωμένης» πράξης δεν
είναι σύμφωνο με αυτό της έγχαρτης (χειρόγραφης) ληξιαρχικής πράξης και στη συνέχεια
προσθέτει -εφόσον απαιτείται- τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να συνάδουν με την έγχαρτη
(χειρόγραφη) ληξιαρχική πράξη.
6η Περίπτωση: Στην «μεταπτωμένη» ληξιαρχική πράξη από καταχώρηση στο Πληροφοριακό
Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΨ) υπήρχαν λάθη
καταχώρησης ή ελλείψεις.
Σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής οι «μεταπτωμένες» πράξεις του ΠΣΛΗΨ στις οποίες
δεν έχει καταχωρηθεί νέα μεταβολή/διόρθωση ή νέα βάπτιση/ονοματοδοσία, δεν θα είναι πλέον
«κλειδωμένες». Ο Ληξίαρχος θα δύναται να συμπληρώνει/ διορθώνει τις όποιες ελλείψεις ή λάθη
καταχώρησης (της πράξης του ΠΣΛΗΨ) και στη συνέχεια μετά από την «ολοκλήρωση
συμπλήρωσης και ελέγχου» η πράξη θα κλειδώνεται.
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Για την έναρξη ισχύος της εν λόγω υλοποίησης, θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω μηνύματος
(banner) από το ΠΣ ΜΗΠΟΛ.
7η Περίπτωση: Στην «μεταπτωμένη» ληξιαρχική πράξη υπάρχουν λάθη στα βασικά στοιχεία που
προσδιορίζουν μοναδικά τη Ληξιαρχική Πράξη (πχ. Ληξιαρχείο Σύνταξης, Αριθμός, Τόμος, Έτος)
τα οποία είναι μη επεξεργάσιμα πεδία στο πληροφοριακό σύστημα.
Σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής μόνον οι «μεταπτωμένες» από τα Έργα της
Ψηφιοποίησης πράξεις θα έχουν επεξεργάσιμα τα εν λόγω πεδία για διόρθωση λαθών. Κάθε
τέτοια διόρθωση θα πρέπει να γίνεται από τον Ληξίαρχο με ιδιαίτερη προσοχή και γνώμονα ότι η
διόρθωση των στοιχείων των «μεταπτωμένων» πράξεων αποσκοπεί στο να συνάδουν με αυτά του
ληξιαρχικού βιβλίου. Για την έναρξη ισχύος της εν λόγω υλοποίησης, θα ενημερωθείτε σχετικά
μέσω μηνύματος (banner) στο ΠΣΜΗΠΟΛ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών
Η Υφυπουργός Εσωτερικών
Αλέξανδρος Χαρίτσης
Μαρίνα Χρυσοβελώνη
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