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Προς: Δήµους όλης της Χώρας, 

Υπηρεσίες Δηµοτολογίων 

 
ΘΕΜΑ: Εµπλουτισµός και διόρθωση στοιχείων Εθνικού Δηµοτολογίου 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνεχίζει τη µεγάλη προσπάθεια για τη 

βελτιστοποίηση της ποιότητος των δεδοµένων των δηµοτολογίων της χώρας, µε απώτερο σκοπό τη 

δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος δεδοµένων «Μητρώου Πολιτών», που τώρα υλοποιείται.  
 
Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνσή µας διενεργεί ελέγχους στη βάση δεδοµένων του Εθνικού 

Δηµοτολογίου. Από τους ελέγχους αυτούς δυστυχώς διαπιστώνεται ακόµη η ύπαρξη σηµαντικών 

ελλείψεων οι οποίες προκαλούν µεγάλη ανησυχία, εν’ όψη της ολοκλήρωσης του έργου «Μητρώο 

Πολιτών», στο οποίο θα µεταπέσει το Εθνικό Δηµοτολόγιο. 
 
Σε συνέχεια των ελέγχων µας, θα σας αποστείλουµε εντός των επόµενων ηµερών, στους 

λογαριασµούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) των υπηρεσιών Δηµοτολογίων που µας είναι 

γνωστές, στατιστικά στοιχεία που θα καταδεικνύουν τις κατηγορίες ελλείψεων. Στο συνηµµένο 

Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται οι κατηγορίες αυτές. 
 
Καθώς οι συγκεκριµένες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την επιτυχή ταυτοποίηση των 

πολιτών και τη µετάβαση στο «Μητρώο Πολιτών», θα παρακαλούσαµε για τη σταδιακή ενηµέρωση 

των δηµοτολογικών στοιχείων των εγγραφών σας και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων 

(ιδιαίτερα των ληξιαρχικών και επωνυµικών). Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα και 

να είναι διαρκής.  Σας επισηµαίνουµε ότι θα υπάρξει παρακολούθηση της πορείας βελτίωσης των 

δεδοµένων µέχρι την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστηµα «Μητρώο Πολιτών». 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.                          
 
Συνηµµένα 

1. Παράρτηµα 1 – Κατηγορίες βελτίωσης δεδοµένων Δηµοτολογίου µε οδηγίες.                                          

                                                                                              

 Εσωτερική Διανοµή (µε email):                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                        
1. Γρ. κ. Υπουργού                                                                                  
2. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. Γρ. κ. Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης & Εκλογών                          
4. Δ/νση Αστικής & Δηµοτικής Κατάστασης                                              ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 



Παράρτηµα 1 - Κατηγορίες βελτίωσης δεδοµένων Δηµοτολογίου 

 
1.1. Ενεργές κανονικές εγγραφές χωρίς Επώνυµο Α 

1.2. Ενεργές κανονικές εγγραφές χωρίς Όνοµα Α 

1.3. Ενεργές Κανονικές Εγγραφές χωρίς Επώνυµο Α Πατρός και µε ένδειξη Άνευ Πατρός=ΟΧΙ 

1.4. Ενεργές Κανονικές Εγγραφές χωρίς Όνοµα Πατρός και µε ένδειξη Άνευ Πατρός=ΟΧΙ ή Πρόσληψη Πατρωνύµου 

1.5. Ενεργές κανονικές εγγραφές χωρίς Όνοµα Α Μητρός 

1.6. Ενεργές κανονικές εγγραφές χωρίς Ηµεροµηνία Γέννησης 

1.7. Ενεργές κανονικές εγγραφές µε Ένδειξη Αφορά Έτος=ΝΑΙ και ηµεροµηνία γέννησης διαφορετική από την 1/1 ενός έτους 

 

2.1 Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς Επώνυµο Α 

2.2. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς Όνοµα Α 

2.3. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς Επώνυµο Α Πατρός και µε ένδειξη Άνευ Πατρός=ΟΧΙ 
2.4. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς Όνοµα Πατρός και µε ένδειξη Άνευ Πατρός=ΟΧΙ ή Πρόσληψη 
Πατρωνύµου 

2.5. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς Όνοµα Α Μητρός 

2.6. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς Ηµεροµηνία Γέννησης 
2.7. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου µε Ένδειξη Αφορά Έτος=ΝΑΙ και ηµεροµηνία γέννησης διαφορετική από την 1/1 
ενός έτους 

 

3.1 Κανονικές εγγραφές ενεργές ή διαγραµµένες λόγω θανάτου µε λάθος Έτος Ληξιαρχείου Γέννησης (<1800 ή >2016) 

3.2 Κανονικές εγγραφές ενεργές ή διαγραµµένες λόγω θανάτου µε λάθος Έτος Ληξιαρχείου Γάµου (<1800 ή >2016) 

3.3 Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου µε λάθος Έτος Ληξιαρχείου Διαγραφής (<1800 ή >2016) 

 

4.1. Κανονικές εγγραφές ενεργές ή διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς κανένα ληξιαρχικό στοιχείο γέννησης 

4.2. Κανονικές εγγραφές ενεργές ή διαγραµµένες λόγω θανάτου µε ελλείψεις στα ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης 

5.1. Κανονικές εγγραφές συζύγων, ενεργές ή διαγραµµένες λόγω θανάτου, χωρίς κανένα ληξιαρχικό στοιχείο γάµου 

5.2. Κανονικές εγγραφές συζύγων, ενεργές ή διαγραµµένες λόγω θανάτου, µε ελλείψεις στα ληξιαρχικά στοιχεία γάµου 

6.1. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου χωρίς κανένα ληξιαρχικό στοιχείο διαγραφής 

6.2. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω θανάτου µε ελλείψεις στα ληξιαρχικά στοιχεία διαγραφής 

 

7.1. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω µεταδηµότευσης χωρίς κανένα στοιχείο προορισµού (ΟΤΑ, νέα/παλαιά µερίδα) 
7.2. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω µεταδηµότευσης µε ΟΤΑ προορισµού χωρίς κανένα στοιχείο µερίδας προορισµού 
(νέα/παλαιά) 
7.3. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω µεταδηµότευσης µε ΟΤΑ προορισµού και έλλειψη σε κάποιο στοιχείο νέας µερίδας 
προορισµού 
7.4. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω µεταδηµότευσης µε ΟΤΑ προορισµού, χωρίς στοιχεία νέας µερίδας και µε ελλείψεις 
παλαιάς µερίδας προορισµού 

7.5. Κανονικές εγγραφές διαγραµµένες λόγω µεταδηµότευσης χωρίς ΟΤΑ προορισµού αλλά µε κάποια στοιχεία µερίδας προορισµού 

 

8. Διπλοεγγραφές 

 

9. Εκκρεµότητες διαγραφών λόγω µεταδηµότευσης 

 

Οδηγίες 

Για τις ενεργές κανονικές εγγραφές (1.1 - 1.7) θα πρέπει να γίνει διόρθωση/εµπλουτισµός των στοιχείων στο 

Εθνικό Δηµοτολόγιο.  

 

Για τις διαγραµµένες λόγω θανάτου κανονικές εγγραφές (2.1 – 2.7) θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για την όσο 

το δυνατόν µεγαλύτερη διόρθωση/εµπλουτισµό των στοιχείων στο Εθνικό Δηµοτολόγιο µέσω των 

βιβλίων/αρχείων σας.  

 

Οι κατηγορίες λαθών 3.1 - 3.3 περιλαµβάνουν εγγραφές µε λάθος έτος ληξιαρχείου. Θα πρέπει να ελεγχθούν 

και να διορθωθούν κατά περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει λάθος πληκτρολόγηση (δηλαδή στο 

πεδίο έτος έχει καταχωρηθεί η πράξη και αντίστροφα), ή το έτος έχει εισαχθεί ως διψήφιο νούµερο (π.χ. 93 

αντί για 1993).  

 



Οι κατηγορίες 4.1 - 6.2 περιλαµβάνουν ελλείψεις σε ληξιαρχικά στοιχεία και θα πρέπει να εµπλουτιστούν στον 

βαθµό που είναι εφικτό αλλά µε χαµηλότερη προτεραιότητα.  

 

Στις κατηγορίες 7.1 - 7.5 παρουσιάζονται οι ελλείψεις στοιχείων µεταδηµότευσης. Και πάλι θα πρέπει να 

εµπλουτιστούν στον βαθµό που είναι εφικτό αλλά µε χαµηλότερη προτεραιότητα.  

 

Η κατηγορία 8 περιλαµβάνει τις διπλοεγγραφές του Δήµου οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν κατόπιν 

επικοινωνίας µε τον έτερο δήµο και την εκτέλεση της απαραίτητης διορθωτικής κίνησης.  

 

Η κατηγορία 9 περιλαµβάνει τις εκκρεµότητες διαγραφών λόγω µεταδηµότευσης. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

θα σας αποσταλούν ώστε να προβείτε, σε συνεργασία µε την εταιρία υποστήριξης του Δηµοτολογίου σας, στις 

αναγκαίες διαγραφές, εισάγοντας τα στοιχεία διαγραφής στις σχετικές µερίδες.  


