
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ        Α.Π. Φ. 127080/57510
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 ΠΡΟΣ: 1. Τις Περιφέρειες
Ταχ. Κώδικας: 10559 α) Γραφείο κ.κ Γενικών Γραμματέων  

        β)Δ/νσεις Αυτ/σης κ΄ Αποκ/σης
(έδρες Περιφερειών)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ γ)Δ/νσεις Τοπικής Αυτ/σης κ΄
& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ Διοίκησης στους Νομούς
Πληροφορίες: Γ.Πάρχας (210-3741641) 2. α) Δήμαρχους κ΄ Προέδρους

Κοινοτήτων &
β) Ληξιάρχους
(μέσω των Δ/σεων Τοπικής Αυτ/σης

         και Διοίκησης με αναπαραγωγή) 
                                                 

            Αριθμ. Εγκυκλίου …65...

ΘΕΜΑ: Περί των  ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με το
               ν.3852/10

 
Με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» ΦΕΚ Α’ 

143/11-06-1976,  ορίζεται  ότι  κάθε  δήμος  αποτελεί  ιδιαίτερη  ληξιαρχική  περιφέρεια.  Με 
απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
δύναται μια ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρεθεί σε πλείονας ή πλείονες να συμπτυχθούν σε 
μία. Περαιτέρω με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ως άνω νόμου, ορίζεται 
ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ληξίαρχοι είναι σε κάθε δήμο ο Δήμαρχος 
αναπληρούμενος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

Με τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  παρ.  2  και  4  εδάφιο  τρίτο  του  Ν.  344/1976,  όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 9 παρ. 15 και 16 του Ν. 2307/1995 και με 
το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010, προβλέπεται ότι όταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων 
από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
δημοτικός  υπάλληλος ή δημοτικός  σύμβουλος  ή δημότης  κάτοικος  του Δήμου ή δημόσιος 
υπάλληλος.  Μέχρι να γίνει  ο διορισμός,  καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται  από τον Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ληξίαρχο παραπλήσιου Δήμου. Η πιο πάνω 
απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτόν που διορίστηκε σύμφωνα με 
τα ανωτέρω αναπληρώνει,  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,  ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος 
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αναπληρωτής του. Για τη μεταβολή αυτή του προσώπου του ληξιάρχου ειδοποιείται αμέσως 
και η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Με  την  αριθμ.  127080/57510/21-12-2010  (ΦΕΚ  Β  1984)  απόφαση  του  Υπουργού 
Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  υποδιαιρείται  η  ληξιαρχική 
Περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνιστάται από συνένωση ΟΤΑ, σύμφωνα με το ν.3852/10 
σε τόσες όσες και οι δημοτικές του ενότητες και κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κάθε υποδιαιρεμένη 
ληξιαρχική Περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική Περιφέρεια μίας δημοτικής ενότητας.

Ενόψει  των  ανωτέρω  οι  νέοι  Δήμοι  θα  πρέπει  αμέσως  με  τη  λήψη  της  παρούσας 
εγκυκλίου να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, 
συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων, άρθρο 8 παρ. 1 και 6 του Ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων» ΦΕΚ Α’ 143, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το 
άρθρο 29 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163), σε αριθμό έκαστο όσες και οι δημοτικές τους 
ενότητες. Κάθε υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια θα τηρεί από μία πεντάδα των κύριων 
ληξιαρχικών βιβλίων, τα οποία σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση θα αναγράφουν 
το όνομα του νέου Δήμου και το όνομα της δημοτικής ενότητας με την οποία ταυτίζεται.

Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων, και 
εκθέσεων) προ της χρησιμοποιήσεώς τους, θα αριθμηθούν κατά σελίδα και θα μονογραφηθούν 
από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη, σημειουμένης σχετικής θεωρήσεως στην τελευταία 
σελίδα αυτών. (Υπόδειγμα 10, σελ. 168 της αριθ. πρωτ. 7643/Κ.Δ. 4/29-01-1977 εγκυκλίου με 
την οποία κοινοποιείται ο Ν. 344/1976 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Π.Δ/τα 
850/1976 και 943/1976 και παρέχονται οδηγίες επ΄αυτών).

Οι  ληξίαρχοι  των  δήμων  ή  κοινοτήτων  που  καταργούνται  με  το  άρθρο  1  του  Ν. 
3852/2010 και λειτουργούν μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών (άρθρο 282 
παρ.  15  του  Νόμου)  θα  μεριμνήσουν  για  το  κλείσιμο  των  κύριων  ληξιαρχικών  βιβλίων 
(γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων, και  εκθέσεων) του έτους 2010 με τη 
σύνταξη σχετικής έκθεσης (Υπόδειγμα 11, σελ. 168 της ως άνω εγκυκλίου) αμέσως μετά την 
τελευταία πράξη του μηνός Δεκεμβρίου (άρθρο 7 του Π.Δ/τος 850/1976 ΦΕΚ Α’ 311).

Τα βιβλία αυτά μαζί με τα αντίστοιχα των παρελθόντων ετών θα φυλάσσονται στο 
ληξιαρχείο της υποδιαιρεμένης ληξιαρχικής περιφέρειας. 

Επισημαίνεται ότι τα αποσπάσματα που θα εκδίδουν οι ληξίαρχοι των υποδιαιρεμένων 
ληξιαρχικών  Περιφερειών,  από τα  ληξιαρχικά βιβλία  που τηρούν και  αφορούν ληξιαρχικά 
γεγονότα που καταχωρήθηκαν μέχρι και το έτος 1998, θα αναγράφουν και την δημοτική ή 
τοπική  κοινότητα,  στο  ληξιαρχείο  της  οποίας  είχαν  καταχωρηθεί  τα  οικεία  ληξιαρχικά 
γεγονότα.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙ  ΗΣΗ:  
1.Υπουργείο Εξωτερικών 
α) Υπηρεσία Επιθεώρησης (Σε (5)αντίτυπα
β)Δ3 Δ/νση Διοικητικών & Δικ. Υποθέσεων
γ)Προξενικές Αρχές 
(μέσω του Υπ/Εξ)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης 
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(Παρακαλούμε να μεριμνήσει για την 
αποστολή εγκυκλίου προς του Εισαγγελείς Πρωτοδικών 
και Ειρηνοδίκες, με την οποία να γνωστοποιήσει τα 
αναφερόμενα τα σχετικά με τη θεώρηση.)

                   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΣΑΗΔ
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης
    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Γραφεία κ.κ Γεν. Δ/ντών
6. Γραφείο Δ/ντή
7. Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου
8. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ
   (με την παράκληση να αναρτήσει τη παρούσα στο 
    διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου)
9. Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων 
10. Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου
11. Λοιπές Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
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