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Διοικητική Κωδικοποίηση  της Νομοθεσίας περί αστικής και 
δημοτικής κατάστασης  

Α. Δημοτολόγιο  

1. Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  –  (ΦΕΚ Α 11/ 
8.6.2006)   

 
Άρθρο 14 
Δημοτικότητα 
 Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δημότης ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας. Δημότες 
ενός Δήμου ή Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο. 
 
Άρθρο 15 
Κτήση Δημοτικότητας 
[Στην παρ. 8, προστέθηκε περίπτ. δ με το άρθρο 11 ν. 4625/2019 (Α' 139).] 
 1. Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του Δήμου ή της 
Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Οι γονείς υποχρεούνται, 
εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους, να 
προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης 
της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικότητά του. 
 Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη Δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν 
μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά 
τη Δημοτικότητα του πατέρα. 
 Αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη Δημοτικότητα του γονέα 
αυτού. 
 2. Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του Δήμου ή της 
Κοινότητας όπου είναι δημότης η μητέρα του. 
 Σε περίπτωση αναγνώρισης, ενώ ήταν ανήλικο, μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη 
δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης 
τη Δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας από τότε που έγινε η αναγνώριση. Σε 
περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης με δικαστική απόφαση, αν η Δημοτικότητα δεν 
καθορίζεται με αυτήν αποκτά εκείνη της μητέρας του. 
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 3. Το τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης 
ιθαγένειας είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου γεννήθηκε ή βρέθηκε. 
 4. To πρόσωπο που υιοθετείται, ενώ είναι ανήλικος, αποκτά τη Δημοτικότητα του θετού 
γονέα, αφότου υιοθετήθηκε. Σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους ή υιοθεσίας από τον 
ένα σύζυγο του ανήλικου τέκνου του άλλου, εφαρμόζονται και για το θετό τέκνο ανάλογα 
οι διατάξεις της παραγράφου 1. 
 5. Ο ενήλικος Έλληνας πολίτης, που δεν είναι εγγεγραμμένος σε Δημοτολόγιο και συντρέχει 
νόμιμη περίπτωση εγγραφής του, γίνεται δημότης στο Δήμο ή την Κοινότητα της κατοικίας 
του ή καταγωγής του, και αν είναι κάτοικος εξωτερικού, στο Δήμο ή την Κοινότητα που 
επιθυμεί. 
 6. Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με αίτησή του γίνεται δημότης 
στο Δήμο ή στην Κοινότητα της κατοικίας του ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού στο Δήμο ή 
στην Κοινότητα που επιθυμεί. 
 7. Ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του μετά από μία διετία να γίνει δημότης σε 
κάποιο Δήμο ή Κοινότητα, όταν αποκτά εκεί μόνιμη κατοικία. Αν ένας από τους γονείς 
μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους στο δήμαρχο ή 
Πρόεδρο της Κοινότητας από όπου μεταδημοτεύει, τη Δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων 
τους. 
 Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη 
Δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του, αν όμως 
δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους. Η διετία της μόνιμης κατοικίας που 
απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση του δημάρχου που 
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279. 
 8. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση: 
 α) Του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη Δημοτικότητα του άλλου. 
 β) Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη Δημοτικότητα που 
είχαν πριν από το γάμο. 
 γ) Του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική Δημοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι 
γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά. 
δ) Των εν ενεργεία βουλευτών για κτήση δημοτικότητας σε δήμο της εκλογικής τους 
περιφέρειας. 
 
Άρθρο 161 
Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 
1. Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 7 του 
άρθρου 15, όταν πρόκειται μόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές στους Δήμους και τις Κοινότητες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 
και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των νομών, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο 
Δήμος ή η Κοινότητα που ο υποψήφιος είναι ή ήταν πριν γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων 
ή στα δημοτολόγια ή στους εκλογικούς καταλόγους. 
 2. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των 
εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της 
δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται 
υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. 
 Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την 
ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρύχθηκε 

 
1 Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 8 Ν. 4804/2021 (Α' 90/05.06.2021), προκειμένου να γίνει μεταδημότευση για τις 
εκλογές δημοτικών αρχών, σύμφωνα με το ΠΑΡΟΝ άρθρο, για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήμους 
που προκύπτουν από συνένωση δήμων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου που ορίζεται 
ως έδρα του νέου δήμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των 
εκλογών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών 
της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 4804/2021. 
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υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του 
προηγούμενου άρθρου. 
 
Άρθρο 17 
Απώλεια της Δημοτικότητας 
 Η Απώλεια της Δημοτικότητας επέρχεται αυτοδίκαια ανεξαρτήτως του χρόνου που 
συντελείται η σχετική διαγραφή: 
 α) Με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. 
 β) Με την απόκτηση νέας Δημοτικότητας Δήμου ή Κοινότητας. 
 
Άρθρο 18 
Δημοτολόγιο 
 1.α. Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε Δήμο και Κοινότητα, στο οποίο καταχωρούνται, με 
αίτηση των ενδιαφερόμενων ή αυτεπάγγελτα, οι δημότες και των δύο φύλων, κατά 
οικογένεια, με ιδιαίτερο, για κάθε οικογένεια, αύξοντα αριθμό (οικογενειακή μερίδα). 
 β. Οι Εκλογικοί κατάλογοι των Δήμων και Κοινοτήτων καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία 
των εγγραφών και μεταβολών, που καταχωρούνται στα αντίστοιχα δημοτολόγια. 
 γ. Το σύνολο των δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων της Χώρας με όλες τις 
εγγραφές και μεταβολές που καταχωρούνται σε αυτά συγκροτούν το Εθνικό Δημοτολόγιο. 
 2. Στους Δήμους και Κοινότητες που προέρχονται από ένωση καταργηθέντων Δήμων και 
Κοινοτήτων το Δημοτολόγιο είναι ενιαίο και τηρείται κατά τοπικό διαμέρισμα. 
 3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου τα σχετικά με τη Δημοτικότητα 
έγγραφα εκδίδονται στο όνομα του νέου Δήμου ή Κοινότητας και, παραλλήλως, 
μνημονεύεται και το όνομα του τοπικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ή από το οποίο 
κατάγεται ο δημότης. 
 
Άρθρο 279 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
[Το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256).] 
Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, όπου απαιτείται, εκδίδεται βεβαίωση 
μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr - gr - ΕΨΠ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου και 
προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 
ΣΤ' του Μέρους Α' του ν. 4727/ 2020 (taxisnet). Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας 
αντλούνται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020. 
Εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε 
λόγο, η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, με την υποβολή από 
τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή 
αντιγράφου του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Εάν, 
αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον 
Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά 
λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή 
φυσικού αερίου). Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Στην περίπτωση απόδειξης μονίμου κατοικίας με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση 
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ειδικής αιτιολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και κάθε αναγκαίο 
τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης. 
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2. Π.Δ. 497/1991 της 15/28.11.91.  Κωδικοποίηση σε  ενιαίο κείμενο, με τον 
τίτλο "Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που 
ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια  

Άρθρο 1 
Τήρηση Δημοτολογίου 
 1. Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε δήμο και κοινότητα, στο οποίο γράφονται, με αίτηση των 
ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως, οι δημότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, με 
ιδιαίτερο για κάθε οικογένεια αριθμό. 
 2. Κάθε δήμος και κοινότητα τηρεί και τα ακόλουθα, βοηθητικά του δημοτολογίου, βιβλία: 
α) ευρετήριο δημοτών, β) μητρώο θηλέων και γ) βιβλίο πληθυσμού. 
 3. Για διευκόλυνση των υπηρεσιών και καλλίτερη εξυπηρέτηση των δημοτών επιτρέπεται 
τα στοιχεία του δημοτολογίου και των άλλων βιβλίων να τηρούνται παράλληλα και με 
σύστημα καρτελών ή άλλα σύγχρονα τεχνικά μέσα. 
 
Άρθρο 1α 
 Η σύναψη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη και 
καταχωρείται στο οικείο Ληξιαρχείο, συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής 
μερίδας των συμβιούντων προσώπων, με αναλογική εφαρμογή των δημοτολογικών 
διατάξεων που αφορούν τους συζύγους και τα τέκνα αυτών. 
 
 
Άρθρο 2 
Στοιχεία δημοτολογίου 
[Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 ν. 4623/2019 (Α' 134).  
Το πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 10 ν. 4625/2019 (Α' 
139).] 
 Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός 
εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το 
κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία και ο τόπος 
γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα 
αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του 
δημοτολογίου.». Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες 
τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 
(Α' 107), ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, 
καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης. 
 
Άρθρο 3 
 Στοιχεία βοηθητικών βιβλίων 
1. Στο ευρετήριο αναγράφονται αλφαβητικά το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα της 
μητέρας και ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας του δημοτολογίου. 
 2. Στο μητρώο θηλέων, στο οποίο η καταχώρηση γίνεται κατά έτος γεννήσεως, 
αναγράφονται το επώνυμο και το όνομα της εγγραφομένης, το όνομα του πατέρα, το 
όνομα της μητέρας, το επώνυμο και το κύριο όνομα του συζύγου και ο αριθμός της 
οικογενειακής μερίδας, του δημοτολογίου. 
 3. Στο βιβλίο πληθυσμού περιλαμβάνονται τα στοιχεία των δημοτών που εγγράφονται και 
διαγράφονται. 
 
Άρθρο 4 
Τύπος, διαστάσεις δημοτολογίου και δαπάνη εκτύπωσης 
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 1. Ο τύπος των φύλλων των βιβλίων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, εμφαίνεται στα 
συνημμένα στο παρόν υποδείγματα. 
 2. Οι διαστάσεις του δημοτολογίου ορίζονται σε 0,40 έως 0,43 μ. οριζόντια και σε 0,50 έως 
0,55 μ. κάθετα, των δε βοηθητικών βιβλίων ανάλογες, ώστε να είναι εύκολη και άνετη η 
αναγραφή σ` αυτά των στοιχείων του προηγούμενου άρθρου. 
 3. Η ποιότητα του χαρτιού πρέπει να είναι γραφής "ματ" ή "σατινέ" και βάρους των 100 
γραμμαρίων ανά τ.μ. 
 4. Τα δημοτολόγια και τα βοηθητικά βιβλία πρέπει να είναι βιβλιοδετημένα εξ ολοκλήρου, 
δηλαδή στη ράχη και στα πλευρά από ύφασμα καλής ποιότητας ή από δέρμα στη ράχη και 
τις γωνίες και με βιβλιοδετικό πανί στα πλευρά. 
 5. Η δαπάνη προμήθειας του δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς των δήμων και κοινοτήτων. 
 
Άρθρο 5 
 Οικογενειακοί φάκελοι 
Οι δήμοι και οι κοινότητες τηρούν φάκελο για κάθε οικογένεια με υπο-φακέλους για κάθε 
μέλος της οικογένειας, στους οποίους τίθενται αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων 
γεννήσεως και γάμου των συζύγων, ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως κάθε τέκνου, θανάτου 
των μελών της οικογένειας, πιστοποιητικά εγγραφής των αρρένων μελών της οικογένειας 
στα μητρώα αρρένων, αντίγραφα τυχόν υφισταμένων τίτλων περί τιμητικών διακρίσεων και 
κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του 
δημότη. 
 
Άρθρο 6 
 Τρόπος ενέργειας των εγγραφών και μεταβολών στο δημοτολόγιο 
 1. Κάθε εγγραφή, διαγραφή, μεταφορά από τη μία σε άλλη οικογενειακή μερίδα, 
προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλη 
μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είτε 
αυτεπαγγέλτως, βάσει επίσημων στοιχείων που υπάρχουν στο δήμο ή την κοινότητα, είτε 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, πάντοτε με πράξη του δημάρχου ή του προέδρου 
της κοινότητας. Η πράξη αυτή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας 
προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους 
δήμους και από τον κοινοτικό υπάλληλο για τις κοινότητες, καταχωρίζεται στο δημοτολόγιο 
και είναι αμέσως εκτελεστή. 
 2. Οι αποφάσεις, που εκδίδονται από το νομάρχη για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων 
εγγραφής, ως και κάθε άλλη κατά νόμο μεταβολή στα μητρώα αρρένων, εκτελούνται και ως 
προς τα δημοτολόγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Νομάρχη για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων 
εγγραφής, ως και κάθε άλλη κατά νόμο μεταβολή στα μητρώο αρρένων εκτελούνται και ως 
προς τα δημοτολόγια δια καταχωρίσεως των στοιχείων στα οποία αναφέρονται οι 
αποφάσεις αυτές στα δημοτολόγια, από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού 
του άρθρου. 
 
Άρθρο 7 
 Πολλαπλές εγγραφές 
 1. Κάθε Έλληνας υπήκοος είναι δημότης ενός δήμου ή μιας κοινότητας. 
 2. Επί εγγραφών δημότη σε δημοτολόγια περισσοτέρων του ενός δήμου ή κοινότητας, 
επικρατέστερη είναι η εγγραφή στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας στον εκλογικό 
κατάλογο της οποίας είναι νόμιμα γραμμένος ο δημότης. Σε περίπτωση που δεν είναι 
γραμμένος σε εκλογικό κατάλογο, επικρατεί η τελευταία χρονολογικά εγγραφή. 
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 Η διαγραφή από τα άλλα δημοτολόγια ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προηγουμένου άρθρου. 
 
Άρθρο 8 
 Μεταδημότευση 
 1. Ο ενήλικας ή ο έγγαμος μπορεί με αίτηση του να γίνει δημότης σε όποιο δήμο ή 
κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον. Αν ένας από τους 
γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους στο δήμαρχο 
ή πρόεδρο της Κοινότητας, απ` όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων 
τους. 
 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα, που έχουν τη 
δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του, αν όμως 
δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους. 
 2. Η διετία της μόνιμης κατοικίας, που απαιτείται για την μεταδημότευση, αποδεικνύεται 
με βεβαίωση της αστυνομικής αρχής στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η 
κοινότητα, που πρόκειται να γίνει η μεταδημότευση 
 Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση: 
 α) του ενός των συζύγων για ν` αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου, 
 β) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για ν` αποκτήσουν τη δημοτικότητα που 
είχαν πριν από το γάμο, 
 γ) του ενηλίκου, προκειμένου ν` αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι 
γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά. 
 3. Η μεταδημότευση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από 
τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νομίμων προϋποθέσεων 
μεταδημοτεύσεως, με πράξη του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή 
προσυπογράφεται από τονπροϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους 
δήμους και τον αρμόδιο κοινοτικό υπάλληλο για τις κοινότητες. 
 4. Η πράξη του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, περί μεταδημοτεύσεως 
καθίσταται από της καταχωρήσεώς της στο δημοτολόγιο εκτελεστή, αντίγραφο δε αυτής 
κοινοποιείται αμέσως στο δήμο ή στην κοινότητα από την οποία έγινε η μεταδημότευση, 
για τη διαγραφή του μεταδημοτεύσαντος, καθώς και στον ενδιαφερόμενο. 
 5. Η απόκτηση νέας δημοτικότητας δήμου ή κοινότητας συνεπάγεται την απώλεια της 
προηγούμενης δημοτικότητας. 
 
  
Άρθρο 9 
Αποδεικτική δύναμη των εγγραφών στο δημοτολόγιο 
 1. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη του δήμου 
ή της κοινότητας. 
 2. Τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος 
γεννήσεως καθώς και η Ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από το δημοτολόγιο. 
 
Άρθρο 10 
 Ηλικία 
 1. Οι δημότες γράφονται στα δημοτολόγια με τη χρονολογία (έτος, μήνα, ημέρα), που 
σημειώνεται στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως αυτών, εφόσον η πράξη αυτή συντάχθηκε 
μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη γέννηση. 
 2. Εφόσον δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αυτή που συντάχθηκε 
απωλέσθηκε με όλα τα επίσημα αντίγραφά της ή η υπάρχουσα συντάχθηκε μετά τις 
ενενήντα ημέρες από τη γέννηση, οι μεν άνδρες γράφονται με το έτος που είναι γραμμένοι 
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στα μητρώα αρρένων, οι δε γυναίκες με το έτος που καθορίζεται από το δήμαρχο ή 
πρόεδρο της κοινότητας. 
 3. Το έτος γεννήσεως γυναίκας, με το οποίο γράφτηκε στο δημοτολόγιο, μπορεί, σε 
περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής, να διορθωθεί, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερομένης, 
ομοίως με πράξη του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. 
 4. Οι πράξεις του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας περί καθορισμού ή διορθώσεως της 
ηλικίας γυναικών, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, να στηρίζονται σε επίσημα 
στοιχεία και να εκδίδονται μετά από λεπτομερή έγγραφη εισήγηση του αρμόδιου 
δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου. 
 
Άρθρο 11 
Καταχώριση μεταβολών. 
 3. Οι εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις και οι πάσης φύσεως μεταβολές, που 
επέρχονται με πράξη του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, καταχωρίζονται αμέσως στο 
δημοτολόγιο με μέριμνα και ευθύνη, για μεν τους δήμους του προϊσταμένου του 
δημοτολογίου δημοτικού υπαλλήλου και του δημάρχου, για δε τις κοινότητες του αρμόδιου 
κοινοτικού υπαλλήλου και του προέδρου της κοινότητας. 
 
Άρθρο 12 
 Περιπτώσεις καταρτίσεως νέου δημοτολογίου. 
 Σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας κοινότητας ή δήμου, καταρτίζεται νέο δημοτολόγιο, 
βάσει του υπάρχοντος δημοτολογίου, δια μεταφοράς των αντιστοίχων εγγραφών από το 
παλαιό στο νέο. Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης δήμων ή κοινοτήτων ή 
προσαρτήσεως συνοικισμού δήμου ή κοινότητας σε άλλο δήμο ή κοινότητα. 
 
Άρθρο 13 
Δικαιολογητικά 
 Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους για την εγγραφή, διαγραφή, διόρθωση, 
μεταβολή ή προσθήκη στοιχείων που λείπουν από το δημοτολόγιο και κάθε λεπτομέρεια 
για την ανασύνταξη αυτού, λόγω καταστροφής ή απώλειας, καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. 
 

3. Ν. 3274/2004 Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού  

 
Άρθρο 13 
Έννοια σκοπός τρόπος κατάρτισης 
 1. Καταρτίζεται Εθνικό Δημοτολόγιο, το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών 
και μεταβολών των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των 
δήμων και κοινοτήτων της Χώρας, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 
497/1991, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 2. Η σύστασή του αποβλέπει στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό των σχετικών 
διοικητικών διαδικασιών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην παροχή 
δυνατότητας πρόσβασης στην αντίστοιχη κεντρική βάση δεδομένων των κάθε είδους 
φορέων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του δημόσιου τομέα, κατά την ειδικότερη 
πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος. 
 3. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος, που αποσκοπεί στη δημιουργία και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων, στην 
οποία θα ενταχθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και η οποία θα 
χαρακτηρίζεται από διαρκή ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων. 
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Άρθρο 14 
Υπηρεσίες άσκησης αρμοδιοτήτων 
 1. α. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των 
στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση της κεντρικής βάσης 
δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου και είναι υπεύθυνη επεξεργασίας κατά την έννοια 
των διατάξεων του Ν. 2472/1997. 
 β. Στην ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου, με αντίστοιχη 
αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και συγκεκριμένα κατά τέσσερις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και κατά μία κατηγορία 
ΔΕ, αντιστοίχως. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος, οι κλάδοι του προσωπικού του, οι κλάδοι από τους 
οποίους επιλέγεται ο προϊστάμενός του και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. 
 2. Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση του περιγραφόμενου 
έργου στο άρθρο 16, να αποστείλουν αμέσως, σε ηλεκτρονική μορφή, στην κεντρική βάση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όλα τα στοιχεία 
εγγραφών και μεταβολών, τα οποία καταχωρίζονται στα δημοτολόγιά τους. 
 
Άρθρο 15 
Πρόσβαση στο Εθνικό Δημοτολόγιο 
 1. Στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου έχουν δυνατότητα 
ηλεκτρονικής πρόσβασης οι κάθε είδους φορείς του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις, δημόσιου τομέα, μόνον όμως ως προς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 2. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και των συναφών σχετικών ρυθμίσεων. 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
προσδιορίζονται οι κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα, οι ειδικοί όροι και η 
σχετική διαδικασία για την πρόσβασή τους στο Εθνικό Δημοτολόγιο. 
 
Άρθρο 16 
Ένταξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στο Εθνικό Δημοτολόγιο 
 1. α. Η ένταξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού 
Δημοτολογίου οριστικοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου έργου του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. 
 β. Η συνεργασία του Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας και των αρμόδιων υπαλλήλων, για 
τον ανωτέρω σκοπό, είναι υποχρεωτική. 
 2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης προσδιορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την 
οριστική ένταξη και καθορίζεται η σχετική διαδικασία. 
 3. α. Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, οι ως άνω Ο.Τ.Α. οφείλουν να αποστείλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, την 
τοπική βάση δεδομένων του Δημοτολογίου τους στο εν λόγω Υπουργείο, μέσα σε 
προθεσμία που ορίζεται, ειδικώς για κάθε Ο.Τ.Α., στην πρόσκληση. 
 β. Η διαδικασία της οριστικής ένταξης κάθε Ο.Τ.Α. στο Εθνικό Δημοτολόγιο ολοκληρώνεται 
μέσα σε επτά (7) μήνες από την παραπάνω πρόσκληση. Στο διάστημα αυτό ο οικείος Ο.Τ.Α. 
υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης των στοιχείων της βάσης 
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δεδομένων του Δημοτολογίου του, η οποία κατά την ένταξή της θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από ενημερότητα και πληρότητα. 
 γ. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται, με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση αυτή. 
 
Άρθρο 17 
Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου 
 1. Μετά την οριστική ένταξη στην κεντρική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τη ρύθμιση του 
προηγούμενου άρθρου, τα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου που έχουν περιληφθεί σε 
αυτήν έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο 
Δημοτολόγιο του οικείου Ο.Τ.Α. 
 2. Η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών εξακολουθεί να διενεργείται από τους Ο.Τ.Α. και 
δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

4. Ν. 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις.  (Α’21)  

Άρθρο 17 
Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων - Δημοτολογίων 
 Για τις εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα 
δημοτολόγια των δήμων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 
(Α` 143), όπως ισχύει, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστημα 
Διασύνδεσης Ληξιαρχείων- Δημοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό σύστημα υπάλληλοι 
υπηρεσιών δημοτολογίου των δήμων που είναι διαπιστευμένοι χρήστες, με κωδικούς 
πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντλούν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων 
αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας δημοτολογίου τους. Με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας 
του πληροφοριακού αυτού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των στοιχείων των 
οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσης του. 
 

5. Ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)  -  Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση,  τη 
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.  -  Ευρωπαϊκοί  
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας -  Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις 
(Α’107)  

 
Άρθρο 115 
Δημιουργία Μητρώου Πολιτών 
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται και τηρείται πληροφοριακό σύστημα με την 
ονομασία «Μητρώο Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από: 
 α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 
του ν. 3274/2004 (Α` 195), 
 β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών 
και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες 
καταχωρίζονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών 
Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α` 143) και 
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 γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο 
πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 
 2. Η κατάρτιση του Μητρώου Πολιτών αποσκοπεί στη δημιουργία και τήρηση κεντρικής 
βάσης δεδομένων, στην οποία εντάσσονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 και η οποία 
χαρακτηρίζεται από διαρκή ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων. 
 3. Η βάση δεδομένων Μητρώου Πολιτών δημιουργείται σε αρχικό στάδιο από τη 
μετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του 
άρθρου 13 του ν. 3274/2004, στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών 
Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976, καθώς και στο 
πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ιδίου Υπουργείου. 
 4. Πριν από τη μετάπτωση των δεδομένων της προηγούμενης παραγράφου, οι Δήμοι 
μεριμνούν για την ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
ν. 3274/2004 όλων των εκκρεμών εγγραφών δημοτολογίου τους που έχουν καταχωριστεί 
στις τοπικές βάσεις δεδομένων δημοτολογίου, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στο ως άνω 
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. 
 
Άρθρο 116 
Λειτουργία, ενημέρωση στοιχείων και διαχείριση Μητρώου Πολιτών 
1. Η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η 
χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Πρόσβαση με δικαίωμα μόνον ανάγνωσης μπορεί να έχουν και 
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, καθώς και άλλα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, ή δημόσιες υπηρεσίες, 
εφόσον ενταχθούν στο μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 118. 
 2. Στο Μητρώο Πολιτών τηρείται ιστορικό όλων των κινήσεων των εξουσιοδοτημένων 
χρηστών και των μεταβολών που αυτές επιφέρουν στα πληροφοριακά δεδομένα της 
κεντρικής βάσης. 
 3. Η διαχείριση και υποστήριξη της εύρυθμης, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του 
Μητρώου Πολιτών ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 (Α` 172), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ίδιες 
υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για την παροχή εξουσιοδότησης στους κατά την παράγραφο 1 
χρήστες του συστήματος. 
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις αφενός της εξουσιοδότησης των χρηστών του Μητρώο Πολιτών και 
αφετέρου του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτό από τους αρμόδιους υπάλληλους του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που 
αφορούν στη μετάπτωση των δεδομένων, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
του, η πολιτική ασφάλειας του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αφορούν στην 
ακεραιότητα, ασφάλεια και προστασία των τηρούμενων πληροφοριακών δεδομένων. 
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του 
συστήματος. 
 
Άρθρο 117 
Φιλοξενία πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού μπορεί να ανατίθεται η φιλοξενία του Μητρώου Πολιτών σε κατάλληλες 
τεχνολογικές υποδομές τρίτου φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον διασφαλίζονται οι 
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προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α` 50), όπως ισχύει και τα ειδικότερα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην πολιτική ασφάλειας της παραγράφου 4 του 
άρθρου 116. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της ως άνω ανάθεσης περιλαμβάνονται 
σε προγραμματική σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87), η 
οποία περιέχει τουλάχιστον τα εξής, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 του ν. 
2472/1997 (Α` 50): α) περιγραφή των τηρούμενων δεδομένων, β) επίπεδα υπηρεσιών 
ασφάλειας και προστασίας συστήματος και δεδομένων, 
 γ) αναλυτική περιγραφή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής της πολιτικής 
ασφάλειας του υπευθύνου επεξεργασίας, 
 δ) διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης του εκτελούντα την επεξεργασία προς τους 
συμβατικούς όρους, 
 ε) ρήτρες παραβίασης συμβατικών όρων και 
 στ) ακριβή στοιχεία και διαδικασίες ελέγχου τρίτων. 
 
Άρθρο 118 
Αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτών - διαπιστευμένοι φορείς 
1. Διαπιστευμένοι φορείς στο Μητρώο Πολιτών ονομάζονται οι φορείς του Δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται 
ηλεκτρονικά και έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής. Η 
πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία. 
 2. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων από τους διαπιστευμένους 
φορείς πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997. 
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού καθορίζεται ο σκοπός της παρεχόμενης πρόσβασης στους διαπιστευμένους 
φορείς, καθώς και τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες για την τήρηση των όρων διασύνδεσης 
και χρήσης του Μητρώου Πολιτών. 
 4. Οι όροι της προηγούμενης παραγράφου για τη διασύνδεση και χρήση του Μητρώου 
Πολιτών καθορίζονται λεπτομερώς σε πρωτόκολλα συνεργασίας που καταρτίζονται και 
υπογράφονται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του νομίμου εκπροσώπου εκάστου 
διαπιστευόμενου φορέα. Ειδικότερα, καθορίζονται ο σκοπός της πρόσβασης, τα στοιχεία 
του Μητρώου Πολιτών στα οποία παρέχεται πρόσβαση, ο τρόπος αξιοποίησης και χρήσης 
αυτών, οι ειδικότεροι όροι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και οι 
ειδικότερες παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες. 
 5. Φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν πρόσβαση με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (web 
services) στα πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και Εθνικού 
Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3274/ 2004 και της παρ. 3 του άρθρου 8Α του ν. 344/1976, εξακολουθούν να έχουν 
πρόσβαση στα ίδια δεδομένα του Μητρώου Πολιτών με ανάλογο τρόπο και για όσο χρόνο 
απαιτείται για τη διαπίστευσή τους. 
 6. Στο Υπουργείο Εσωτερικών τηρείται μητρώο των κατά τα ανωτέρω διαπιστευμένων 
φορέων. Το μητρώο αυτό δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού του τόπου. 
 
Άρθρο 119 
Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών 
 1. Τα στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ληξιαρχικών 
πράξεων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία αντλούν μέσω διαδικτυακής διεπαφής από 
το Μητρώο Πολιτών οι κατά το άρθρο 118 διαπιστευμένοι φορείς έχουν πλήρη αποδεικτική 
ισχύ μόνο για τους σκοπούς εκάστου φορέα. 
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 2. Μετά την οριστική ένταξη στη βάση δεδομένων των στοιχείων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 115 τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Εθνικού Δημοτολογίου, 
καθώς και τα αντίγραφα αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που προβλέπονται από τις 
οικείες ειδικότερες διατάξεις, εκτυπώνονται αποκλειστικά μέσω του Μητρώου Πολιτών, 
φέρουν χαρακτηριστικό ασφάλειας, που παράγεται αυτόματα από αυτό και έχουν την 
αποδεικτική δύναμη που τους προσδίδουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 497/1991 (Α` 
180), του άρθρου 17 του ν. 3274/ 2004 και του άρθρου 12 του ν. 344/1976, όπως ισχύουν 
κάθε φορά. 
 
Άρθρο 120 
Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου 
1. Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών παύει η υποχρέωση των Δήμων 
για την ενημέρωση των χειρόγραφων βιβλίων Δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων 
δημοτολογίων. Τα υπάρχοντα χειρόγραφα κλείνονται με πράξη του Δημάρχου, η οποία 
προσυπογράφεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο του Δήμου για τα Δημοτολόγια και 
φυλάσσονται επιμελώς στην έδρα του Δήμου. 
 2. Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών παύει η υποχρέωση των Δήμων 
να ενημερώνουν τις υφιστάμενες τοπικές βάσεις δεδομένων δημοτολογίου. Η ενημέρωση 
των στοιχείων δημοτολογίου και ληξιαρχικών πράξεων γίνεται υποχρεωτικά και 
αποκλειστικά μέσω επιγραμμικής σύνδεσης (on line) των εξουσιοδοτημένων χρηστών στο 
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μητρώο Πολιτών». 
 3. Μετά την κατά τα ανωτέρω παύση λειτουργίας των τοπικών βάσεων λειτουργίας 
δημοτολογίου των Δήμων, ως δημοτολόγιο εκάστου Δήμου νοείται το σύνολο των 
δημοτολογικών εγγραφών αυτού, που είναι καταχωρισμένες στην κεντρική βάση 
δεδομένων του Μητρώου Πολιτών. 
 
Άρθρο 121 
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς 
1. Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, η λήψη, επιβεβαίωση και 
επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των 
ληξιαρχικών πράξεων, που απαιτείται από τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο 
Μητρώο Πολιτών, σύμφωνα στα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 118 . Όπου κατά την κείμενη 
νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν 
σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των 
πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου 
Πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 119. 
 
Άρθρο 122 
Πρόσβαση του Πολίτη στο Μητρώο Πολιτών 
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει, αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία σύστημα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του πολίτη, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να αποκτά 
πρόσβαση στις τηρούμενες εγγραφές και τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών που τον 
αφορούν. 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, 
προϋποθέσεις και διοικητικές διαδικασίες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την 
ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος. 
 
Άρθρο 123 
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Άσκηση ελέγχου από Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές 
 1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 7 του ν. 344/1976 (Α`143) έλεγχος διενεργείται και στα 
τηρούμενα στο Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί 
να διενεργείται και μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διασύνδεσης των αρμόδιων 
Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα. 
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του παραπάνω 
ελέγχου. 
 
Άρθρο 123α 
Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση 
στο Μητρώο Πολιτών 
 1. Στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος, τα 
οποία ελλείπουν ή διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωριστεί στις ενυπόγραφες 
έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις, διορθώνονται ή συμπληρώνονται καταλλήλως, υποχρεωτικά 
και αυτεπαγγέλτως, από τους αρμόδιους Ληξιάρχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
εμπεριέχονται στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις. 
 2. Η χορήγηση αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 1, γίνεται από τα 
οικεία ληξιαρχικά βιβλία και συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη ληξιαρχική πράξη, που 
εκτυπώνεται αποκλειστικά από το Μητρώο Πολιτών και φέρει χαρακτηριστικό ασφαλείας, 
που παράγεται αυτόματα από αυτό. 
 
Άρθρο 124 
Μεταβατικές διατάξεις 
 1. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς το Εθνικό Δημοτολόγιο, το Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και ως προς την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των χρηστών τους, 
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος. 
Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (Α` 88). Κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα 
αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική 
απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της 
μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω 
χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό 
σύστημα. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση 
πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των 
δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη 
και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του 
συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και 
αρμοδιοτήτων. 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να επανακαθορίζεται ο χρόνος και ο 
τρόπος αποστολής των πληροφοριακών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 26/2012 (Α` 57). Στην περίπτωση αυτή καταργείται η 
υποχρέωση αποστολής ανά δίμηνο των σχετικών καταστάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών 
για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων 
 

6.  Ν. 4144/2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α’88)  
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Άρθρο 1 
Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Εσωτερικών και Οικονομικών 
 1. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη 
και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών 
Πράξεων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στις υπηρεσίες Ποινικού 
Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην 
ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» 
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς και σε κάθε άλλο διαπιστευμένο στο σύστημα αυτό 
φορέα. 
 2. Οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να διασφαλίζουν στη 
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου 
Εσωτερικών τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα 
αρχεία τους προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση και η συμπλήρωση των 
αναγκαίων στοιχείων στο Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων. 
 3. Μεταξύ της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και εκάστου φορέα από τους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 1 δύναται να συναφθούν πρωτόκολλα συνεργασίας για τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. 
 

7. Ν.  4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα (Α’  134).  

Άρθρο 16  
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 497/1991 (Α΄180) 
Το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 2 
Στοιχεία Δημοτολογίου 
Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός 

εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το 

κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία γέννησης, η 

κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και 

της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η 

χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του 

δημοτολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές 

προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄107), ο 

τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο 

χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.»   
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Β. Ληξιαρχεία –  Ληξιαρχικές Πράξεις  

1. Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών π ράξεων  

 
Άρθρο 1 
1. Έκαστος δήμος και εκάστη κοινότης αποτελεί ιδίαν ληξιαρχικήν περιφέρειαν. 
 2. Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, δύναται μία ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρεθή εις πλείονας ή πλείονες 
να συμπτυχθούν εις μίαν. 
 
Άρθρο 22 
1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου Ληξίαρχοι είναι: Εις 
έκαστον δήμον ο δήμαρχος και εις εκάστην κοινότητα ο πρόεδρος της κοινότητος, 
αναπληρούμενοι και κατά τα καθήκοντα ταύτα υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών. 
 Σε περίπτωση σύμπτυξης περισσότερων ληξιαρχικών περιφερειών σε μία, ληξίαρχος 
ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ένας από τους δημάρχους ή προέδρους 
κοινοτήτων. 
2.`Οταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων από τα πρόσωπα της προηγούμενης 
παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί 
από τον Περιφερειακό Διευθυντή δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή δημοτικός ή 
κοινοτικός σύμβουλος ή δημότης κάτοικος του δήμου ή της κοινότητας ή δημόσιος 
υπάλληλος. Μέχρι να γίνει ο διορισμός Καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται από τον 
Περιφερειακό Διευθυντή σε ληξίαρχο παραπλήσιου δήμου ή κοινότητας. 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 πρόεδρος της κοινότητας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 
 3. Εις περίπτωσιν υποδιαιρέσεως μιας ληξιαρχικής περιφερείας εις πλείονας εφαρμόζονται 
αναλόγως τα εις τας προηγουμένας παραγράφους αναφερόμενα. 
 4. Ο κατά την παράγραφον 2 διορισθείς δημοτικός ή κοινοτικός ή δημόσιος υπάλληλος, 
αποχωρών οριστικώς, εξ οιουδήποτε λόγου, της κυρίας αυτού θέσεως, αποβάλλει 
αυτοδικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου. 
 Ομοίως, ο κατά την παράγραφον 2 διορισθείς αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του 
ληξιάρχου, αν, επελθούσης μεταβολής εις το πρόσωπον του δημάρχου ή προέδρου 
κοινότητος, ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητος δηλώση εγγράφως προς τον ληξίαρχον 
ότι κατά την διάρκειαν της θητείας του ως δημάρχου ή προέδρου κοινότητος θα διεξάγη ο 
ίδιος την ληξιαρχικήν υπηρεσίαν και αφ` ης ημέρας αναλάβη ταύτην. 
Για τη μεταβολή αυτή του προσώπου του ληξιάρχου ειδοποιείεται αμέσεως και η οικεία 
Περιφερειακή Διοίκηση 
 5. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν η απαλλαγή από των ληξιαρχικών καθηκόντων του κατά 
την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου διορισθέντος ληξιάρχου γίνεται καθ` ον και ο 
διορισμός αυτού τρόπον και μόνον ένεκα λόγω δικαιολογούντων ταύτην. 
 6. Οι διοριζόμενοι Ληξίαρχοι εκ μη δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων υπαλλήλων δέον 
να έχουν απολυτήριον γυμνασίου και εν ελλείψει τοιούτου δημοτικού σχολείου. Ούτοι 
δίδουν τον όρκον του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του νομάρχου. 
 7. Το λειτούργημα του ληξιάρχου είναι άμισθον, εφ` όσον ασκείται υπό του δημάρχου ή 
του προέδρου της κοινότητος ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών. 
 8. Εις τους κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου διοριζομένους ληξιάρχους 
καταβάλλεται αποζημίωσις βαρύνουσα την εις τον προϋπολογισμόν του οικείου δήμου ή 
κοινότητος κατ` έτος αναγραφομένην ειδικήν πίστωσιν. 

 
2 Σύμφωνα με την παρ. 20 άρθρου 5 Ν. 4623/2019 (Α' 134/09.08.2019), υφιστάμενοι ορισμοί ληξιάρχων θεωρούνται 
ισχυροί έως τον ορισμό νέων κατά την παρ. 2 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου. 
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 Οι Ληξίαρχοι αν είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι, αποζημιώζονται σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις του Κώδικα περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και 
αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουν αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του βασικού 
μηνιαίου μισθού τους. Οι λοιποί λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
 
Άρθρο 33 
 Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Οικονομικών, δύνανται να συσταθούν, εις πόλεις 
πραγματικού πληθυσμού άνω των πεντήκοντα χιλιάδων, ειδικά ληξιαρχεία, πέραν των ήδη 
συνεστημένων τοιούτων. 
 Δια του αυτού διατάγματος καθορίζεται η περιφέρεια του ειδικού ληξιαρχείου και 
συνιστώνται αι απαιτούμεναι δια την λειτουργίαν τούτου νέαι θέσεις προσωπικού. 
 
Άρθρο 4 
Ο ληξίαρχος υποχρεούται: 
 α. Να τηρή τα κατά το άρθρον 8 του παρόντος νόμου βιβλία. 
 β. Να καταχωρίζη τας κατά τον νόμον υπ` αυτού συντακτέας ληξιαρχικάς πράξεις εις τα 
κατά το άρθρον 8 του παρόντος νόμου βιβλία. Ούτος δεν δύναται να συντάξη ληξιαρχικήν 
πράξιν αφορώσαν εαυτόν, σύζυγον, συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτού κατ` 
ευθείαν μεν γραμμήν απεριοσίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του δευτέρου βαθμού ή 
ληξιαρχικήν πράξιν, εις ην τοιαύτα πρόσωπα παρίστανται ως δηλούντες. Η παρά την 
απα8γόρευσιν ταύτην συνταχθείσα ληξιαρχική πράξις είναι άκυρος. 
 γ. Να αναγιγνώσκη τας συνταχθείσας πράξεις εις τους δηλούντας, παρόντων και των τυχόν, 
κατά το άρθρον 10 του παρόντος νόμου, προσληφθέντων μαρτύρων. 
 δ. Να εκδίδη αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά των εις τα βιβλία πράξεων ή των 
σχετικών προς ταύτας παρ` αυτώ ευρισκομένων δημοσίων εγγράφων. 
 ε. Να χρησιμοποιεί για την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων το πληροφοριακό σύστημα 
του άρθρου 8Α. 
 στ. Να αποστέλλη αντίγραφα ή αποσπάσματα: 
 4) Των συντασσομένων εκθέσεων, εντός δέκα ημερών από της συντάξεως αυτών, προς τον 
ληξίαρχον παρ` ω η σχετική ληξιαρχική πράξις εις το περιθώριον της οποίας δέον όπως 
καταχωρισθή η μεταβολή ή προσθήκη, περί ων τα άρθρα 14 και 26 του παρόντος νόμου. 
 ζ) Να εκπληρώνει όσα ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 
του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α`) " Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώων αρρένων. 
 η. Να μηνύη τον μη εμπροθέσμως δηλώσαντα γεγονός, περί ου έδει να συνταχθή 
ληξιαρχική πράξις, εφ` όσον το γεγονός τούτο περιήλθεν οπωσδήποτε εις γνώσιν αυτού. 
 θ. Να ενημερώνει αμελλητί την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο 
«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» που τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων 
(Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) σχετικά με τις εκδιδόμενες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου της αρμοδιότητας του. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της διάταξης αυτής, ο τρόπος και χρόνος 
ενημέρωσης της Η.ΔΙ. Κ.Α. Α.Ε. και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης 
αυτής. 

 
3 Στο άρθρο 35 του ν. 4674/2020 ΦΕΚ Α 53/11.3.2020 ορίζεται ότι :"1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 
344/1976 (Α΄ 143), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών το Ειδικό 
Ληξιαρχείο συνεχίζει να μεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, οι οποίες 
προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και τις προξενικές πράξεις που του 
αποστέλλονται από τα αρμόδια Προξενεία. 2. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διεκπεραιώνονται από αυτό. 
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Άρθρο 5 
 Αι κατά το άρθρον 8 ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεως, γάμου και θανάτου καταρτίζονται εις 
το ληξιαρχείον της ληξιαρχικής περιφερείας, εις ην έλαβον χώραν τα γεγονότα ταύτα, εκτός 
εάν άλλως ορίζεται εις τον παρόντα νόμον. 
Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συμβολαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον 
Ληξίαρχο του τόπου της κοινής κατοικίας των συμβαλλομένων που αναγράφεται σε αυτό 
και σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο 
του τόπου κατοικίας του ενός μόνο εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος προβαίνει στη 
δήλωση. 
 
Άρθρο 6 
1. Επί των ληξιάρχων, εν τη ασκήσει των καθηκόντων των, έχουν εφαρμογήν, προκειμένου 
μεν περί δημοσίων υπαλλήλων, αι διατάξεις περί του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων 
του δημοσίου, προκειμένου δε περί δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων, αι τοιαύται του 
πειθαρχικού δικαίου του κώδικος περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. 
 2. Επί ληξιάρχων δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων την πειθαρχική εξουσία ασκεί ο 
Περιφερειακός Διευθυντής ο οποίος μπορεί να 
επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Δημοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις αυτού. 
 3. Επί ληξιάρχων δημοτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί του πειθαρχικού δικαίου, των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, πειθαρχικός δε 
προϊστάμενος αυτών είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει την 
ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ενός τετάρτου της μηνιαίας αποζημίωσης 
τους. 
 4. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους πειθαρχική ευθύνη υφίσταται αναλόγως και 
επί προσώπων προσωρινώς ασκούντων Καθήκοντα ληξιάρχου. 
 
Άρθρο 7 
1. Η επιθεώρησις των ληξιαρχείων ενεργείται υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών, 
δυναμένου ν` αναθέτη ταύτην, προκειμένου μεν περί ληξιαρχείων της έδρας του 
Πρωτοδικείου εις Αντεισαγγελέα, προκειμένου δε περί ληξιαρχείων εκτός της έδρας του 
Πρωτοδικείου, εις τον κατά τόπον αρμόδιον Ειρηνοδίκην, υποχρεουμένων εις σύνταξιν, εις 
διπλούν, ιδιαιτέρας εκθέσεως επιθεωρήσεως δι` έκαστον ληξιαρχείον. 
 2. Η επιθεώρησις, των μεν εις την έδραν του Πρωτοδικείου ληξιαρχείων, ενεργείται εντός 
του πρώτου διμήνου από της λήξεως εκάστου εξαμήνου, των δε λοιπών, εντός του πρώτου 
τετραμήνου από της λήξεως εκάστου έτους. 
 3. Οι ενεργούντες την επιθεώρησιν συντάσσουν ιδιαιτέρας ατομικάς εκθέσεις, εις διπλούν, 
δι` έκαστον ληξίαρχον περί των εκ της επιθεωρήσεως διαπιστωθέντων και ιδία περί των 
διαπιστωθεισών παραβάσεων, των εχουσών χαρακτήρα πειθαρχικού παραπτώματος ή 
δυναμένων ν` αποδοθούν εις ηλαττωμένην επάρκειαν και ικανότητα του υπαιτίου. 
 4. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη γνώμη του 
επιθεωρητή για τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν, αποστέλλονται από τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών απευθείας στο Περιφερειακό Διευθυντή, 
στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το ληξιαρχείο. 
 5. Ομοία επιθεώρησις δύναται να γίνη και εκτάκτως εις πάντα χρόνον. 
 
Άρθρο 8 
Ληξιαρχικά βιβλία – Ληξιαρχικαί πράξεις 



ΕΚΔΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ ΄Β ΒΑΘΜΟΥ 
Παραδοτέο  : Διοικητική κωδικοποίηση σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες και την αναλυτική διάρθρωση αυτών 
Θεματική ενότητα: Νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης 

 20 

[H παρ. 3 του παρόντος αντικαταστάθηκε, oι παράγραφοι 5 καταργήθηκαν και η 
παράγραφος 6 αναριθμήθηκε σε παράγραφο 5 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 27 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
1. Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο 
τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης [ετερόφυλων προσώπων], 
θανάτων και εκθέσεων. 
 2. Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια. 
 3. Ληξιαρχικό βιβλίο συνιστά σύνολο ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και του 
ληξιάρχου εκτυπώσεων των ληξιαρχικών πράξεων του ίδιου τύπου κατ' έτος, οι οποίες 
καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα και έχουν ως αντικείμενο τη βεβαίωση 
γέννησης, γάμου ή θανάτου φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας προσώπων που 
κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιων 
ληξιαρχικών πράξεων. Τα ανωτέρω βιβλία κλείνονται κατ' έτος και κατά ορισμένο αριθμό, ο 
οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ακολουθούν την αρίθμηση 
του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 8Α, όπως ισχύει, και υπογράφονται από τον 
κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Σε κάθε περίπτωση, οι ληξιαρχικές πράξεις του ίδιου τύπου 
κλείνονται κατ' έτος ακόμη και εάν δεν συμπληρώνεται ο προαναφερθείς καθορισμένος 
αριθμός.  
4. Η καταχώρισις ή διόρθωσις ή μεταβολή του περιεχομένου των ληξιαρχικών πράξεων 
γίνεται επί τη δηλώσει του προς τούτο οριζομένου υπό του παρόντος νόμου προσώπου. 
 Δυνατότητα δήλωσης του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και καταχώρισης της λύσης 
τούτου παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συμβληθέντων. Στο περιθώριο της οικείας 
πράξης καταχωρίζεται και η, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, λύση της συμφωνίας των 
συμβληθέντων, καθώς και η συνδρομή αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης. 
5. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και των ληξιάρχων 
εκτυπώσεων των καταχωρισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ληξιαρχικών πράξεων, 
βαρύνει τον προϋπολογισμό των δήμων. 
 
Άρθρο 8Α 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων 
 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ληξιαρχικών Πράξεων και τηρείται κεντρική βάση δεδομένων αυτού. Στο σύστημα αυτό 
επιτρέπεται η είσοδος μόνο διαπιστευμένων χρηστών μέσω κωδικών πρόσβασης που 
αποδίδει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαπιστευμένοι χρήστες εισέρχονται στο πληροφοριακό 
σύστημα για να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν, επεξεργάζονται, παρακολουθούν 
και εκτυπώνουν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδονται από τα κατά τόπους αρμόδια 
ληξιαρχεία της χώρας. 
 2. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών 
διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία 
και συνεχή ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων της προηγουμένης παραγράφου. 
 3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ανώνυμη εταιρεία 
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ), καθώς και κάθε άλλος διαπιστευμένος φορέας αντλούν αυτοματοποιημένα από 
τη κεντρική βάση δεδομένων ληξιαρχικά στοιχεία πολιτών αποκλειστικά για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζονται 
και άλλοι διαπιστευμένοι φορείς που αντλούν στοιχεία από την κεντρική βάση δεδομένων 
της παραγράφου 1. 
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 4. Οι ληξιαρχικές πράξεις τυπώνονται αποκλειστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας που παράγεται 
αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. 
 
Άρθρο 9 
Στοιχεία περιεχόμενα εις απάσας τας ληξιαρχικάς πράξεις 
 1. Αι ληξιαρχικαί πράξεις καταχωρίζονται εις τα ληξιαρχικά βιβλία κατ` αύξοντα αριθμόν, 
περιέχουν δε, πέραν των εις τα άρθρα 22, 31 και 34 του παρόντος νόμου, οριζομένων, κατά 
περίπτωσιν στοιχείων, και τα κάτωθι: 
 α. Τον τόπον, την ώραν, την ημέραν, τον μήνα και το έτος της καταχωρίσεως. 
 β. Το όνομα και επώνυμον του ληξιάρχου. 
 γ. Το όνομα και επώνυμον των εμφανισθέντων. 
 δ. Την δήλωσιν του ληξιάρχου ότι εβεβαιώθη και δια τινων μέσων περί της ταυτότητος των 
εμφανισθέντων. 
 ε. Την δήλωσιν ότι η καταχωρισθείσα πράξις ανεγνώσθη και εβεβαιώθη παρά των 
εμφανισθέντων. 
 στ. Την υπογραφήν των εμφανισθέντων ή, εφ` όσον ούτοι αγνοούν ή αδυνατούν να 
υπογράψουν, τον λόγον του κωλύματος τούτου 
 ζ. Την υπογραφήν του ληξιάρχου. 
 η. Την προσυπογραφήν του καταχωρίσαντος την πράξιν υπαλλήλου. 
 2. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α και 
κάθε άλλο στοιχείο υποδεικνυόμενο από τους διαπιστευμένους φορείς προς εξυπηρέτηση 
των σκοπών λειτουργίας τους 
 3. Εφ` όσον γεγονός έλαβε χώραν ενώπιον του ληξιάρχου δύναται ο ληξίαρχος να βεβαιοί 
τούτο εις την ληξιαρχικήν πράξιν 
 
Άρθρο 10 
Δήλωσις δι' αντιπροσώπου και υπό προσώπων αγνοούντων την ελληνικήν 
1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου εις δήλωσιν υπόχρεως δύναται να προβή εις 
ταύτην ενώπιον του ληξιάρχου και δι` αντιπροσώπου, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, γενομένης μνείας περί τούτου εις την οικείαν 
ληξιαρχικήν πράξιν. 
 2. Ο δηλών πρέπει να έχη συμπληρώσει τουλάχιστον το 14ον έτος της ηλικίας του, άλλως 
εκπροσωπείται υπό του νομίμου αυτού αντιπροσώπου. 
 3. Εκλιπόντων των υπό του παρόντος νόμου οριζομένων εις δήλωσιν υποχρέων, εις ταύτην 
δύναται να προβή πας έχων έννομον συμφέρον. 
 4. Αν ο ληξίαρχος αμφιβάλη περί της ταυτότητος των εμφανισθέντων, δύναται να 
προσλάβη δύο ενηλίκους μάρτυρας. 
 5. Αν οι δηλούντες ή οι μάρτυρες αγνοούν την ελληνικήν, προσλαμβάνεται ερμηνεύς, όστις 
ορκίζεται ενώπιον του ληξιάρχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 
252 και 408 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, γενομένης περί τούτου μνείας εις την 
πράξιν. 
 
Άρθρο 11 
Δήλωσις υπό αναπήρων, τυφλών και κωφαλάλων 
 1. Αν ο δηλών ληξιαρχικόν γεγονός είναι ανάπηρος ή τυφλός και δεν δύναται να υπογράψη 
την συνταχθείσαν ληξιαρχικήν πράξιν, γίνεται εις το τέλος αυτής μνεία του λόγου, δι` ον 
ούτος δεν δύνανται να υπογράψη. 
 2. Αν ο δηλών είναι κωφός, δύναται όμως να αναγιγνώσκη, η πράξις συντάσσεται τη 
δηλώσει του, αι δε τυχόν προς αυτόν ερωτήσεις απευθύνονται εγγράφως. 
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 3. Αν ο δηλών είναι κωφός και δεν γνωρίζη ανάγνωσιν ή είναι άλαλος ή κωφάλαλος χωρεί, 
υποχρεωτικώς, διαδοχή εις την σειράν των υποχρέων προς δήλωσιν. 
 Υπόχρεος προς δήλωση του γάμου μεταξύ προσώπων, που ανήκουν και τα δυο στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι για τον πολιτικό γάμο ο 
δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας που τον τέλεσε και για το θρησκευτικό γάμο ο 
οικείος θρησκευτικός λειτουργός. 
 
Άρθρο 12 
Αποδεικτική δύναμις ληξιαρχικών πράξεων 
 1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταρτιζομένη ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, 
γάμου και θανάτου αποδεικνύει: 
 α. Μέχρι της επί πλαστότητι προσβολής τα γεγονότα, άτινα ο ληξίαρχος βεβαιοί ως 
λαβόντα χώραν ενώπιον αυτού. 
 β. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, τα γεγονότα, των οποίων ο ληξίαρχος βεβαιοί ότι 
έλαβε γνώσιν εκ των δηλώσεων των εμφανισθέντων. 
 2. Ξέναι, ως και μη αναγκαίαι δια την κατάρτισιν των ληξιαρχικών πράξεων αναγραφαί, 
ουδεμίαν έχουν αποδεικτικήν ισχύν. 
 3. Τα υπό του ληξιάρχου, εκδιδόμενα αντίγραφα και αποσπάσματα έχουν ομοίαν προς τα 
πρόσωπα αποδεικτικήν ισχύν. 
 4. Επί πλειόνων ληξιαρχικών πράξεων αφορωσών εις το αυτό γεγονός ως επικρατεστέρα 
θεωρείται η εγκύρως συνταχθείσα προγενεστέρα τοιαύτη, των λοιπών κηρυσσομένων 
ανισχύρων δια πράξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγελεύς, του 
Ειρηνοδίκου, εις την περιφέρειαν των οποίων υπάγεται το ληξιαρχείον όπου έχει 
καταχωρισθή η κηρυσσομένη ως ανίσχυρος πράξις. 
 
Άρθρο 13 
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων 
[Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, 
μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν 
αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και 
μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του 
Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών 
στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον. 
3. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν 
να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον 
αρμόδιο ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των 
πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον. 
 
Άρθρο 14 
Μεταβολαί στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων 
1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη 
των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, 
προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, 
λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, 
ιθαγένειας, θρησκεύματος ή «διόρθωσης φύλου» και καταχωρίζονται στο πεδίο του 
πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8Α που φέρει την ένδειξη "Μεταβολές" εντός 
μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή 
πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. 
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 Ειδικά στην περίπτωση της διόρθωσης φύλου η δικαστική απόφαση αρκεί να είναι 
τελεσίδικη. 
Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης γάμου, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν 
επ αυτών επισημείωση του αρμόδιου ληξιάρχου ότι αντίγραφο τους κατατέθηκε σε αυτόν 
και ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α και 
για τους γάμους που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ότι 
καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή και στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου 
 2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αυτού 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8.3 του άρθρου 26 του ν.2130/1993. 
 3. Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι` αιτήσεως ή δι` άλλης πράξεώς του προκαλέσας την 
μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μεταβλήθη η αστική κατάστασις. 
 
Άρθρο 15 
Ληξιαρχικαί πράξεις γεγονότων βεβαιουμένων διά δικαστικών αποφάσεων. 
 Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάμου ή θανάτου, 
βεβαιουμένου δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν καθ` 
ωρισμένον χρόνον, επί τη προσαγωγή προς τον ληξίαρχον αντιγράφου της αποφάσως, 
νομίμως κεκυρωμένου. 
 
Άρθρο 16 
Σύνταξις δηλώσεως γάμου και βαπτίσεως υπό θρησκευτικού λειτουργού 
 1. Ο θρησκευτικός λειτουργός, ο τελέσας ή συμπράξας εις ιεροπραξίαν βαπτίσεως ή γάμου, 
υποχρεούνται να συντάξη επί τόπου, άμα τω πέρατι της ιεροπραξίας, δήλωσιν περιέχουσαν 
πάντα τα στοιχεία της οικείας ληξιαρχικής πράξεως, υπογραφομένην υπ` αυτού. 
Την ίδια υποχρέωση έχει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας που 
 δέχθηκε τη δήλωση γιά την τέλεση του γάμου. 
 2. Τη δήλωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υπογράφουν επίσης επί μεν 
θρησκευτικού γάμου οι σύζυγοι και ο παράνυμφος, επί δε του πολιτικού οι σύζυγοι και οι 
μάρτυρες. Επί βαπτίσεως την ανωτέρω δήλωση υπογράφουν επίσης ο πατέρας ή η μητέρα 
ή άλλος από τους οικείους ή ο ανάδοχος. Αν αυτοί είναι αγράμματοι, υπογράφουν ως 
μάρτυρες δυο από αυτούς που παρέστησαν. 
 
Άρθρο 17 
Ανασύνταξις ληξιαρχικών πράξεων 
 1. Εν περιπτώσει απωλείας ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγον, εν όλω ή εν μέρει, 
ληξιαρχικού τινος βιβλίου, δύναται, αιτήσει παντός ενδιαφερομένου, συντασσομένου εφ` 
απλού χάρτου, να καταχωρισθή εκ νέου εις το εν χρήσει οικείον ληξιαρχικόν βιβλίον πράξις, 
περιεχομένη εις το απολεσθέν ή καταστραφέν βιβλίον, κατά τας εξής περιπτώσεις: 
 α. Αν προσάγηται επίσημον αντίγραφον τοιαύτης πράξεως, εκδοθέν προ της απωλείας ή 
καταστροφής του βιβλίου, οπότε η νέα πράξις καταχωρίζεται ομοία προς την παλαιάν δι` 
αντιγραφής εκ του προσαχθέντος αντιγράφου, κρατουμένου εφεξής εν τω αρχείω του 
ληξιαρχείου αντί του οποίου εκδίδεται νέον αντίγραφον, εφ` απλού χάρτου, προς τον 
προσαγαγόντα αυτό. 
 β. Αν το γεγονός βεβαιούται δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως. 
 2. Ωσαύτως, εν περιπτώσει φθοράς, λόγω χρήσεως, ληξιαρχικού τινος βιβλίου, 
ανασυντάσσεται τούτο, μερίμνη του ληξιάρχου, τη αδεία του οικείου Εισαγγελέως 
Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου. 
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 Τα ανασυντασσόμενα ως άνω βιβλία θεωρούνται, ως προς την ακρίβειαν της αντιγραφής, 
υπό του οικείου Εισαγγελέως ή Ειρηνοδίκου, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το τέλος 
αυτών. 
 
Άρθρο 18 
Ανασύστασις καταστραφέντων αρχείων 
 Τα αρχεία των ληξιαρχείων, τα οποία, καθ` οιονδήποτε τρόπον, ήθελον τυχόν καταστραφή 
ή απολεσθή, εν όλω ή εν μέρει, ανασυνιστώνται μερίμνη των οικείων ληξιάρχων, 
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του νόμου 2809/1954 "περί ανασυστάσεως των 
καταστραφέντων Αρχείων των Δικαστικών Γραφείων της Πόλεως Ζακύνθου", δι` 
αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, εκδιδομένης μετά πρότασιν του οικείου 
νομάρχου και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δια της αυτής 
αποφάσεως ορίζεται και πάσα εν γένει αναγκαία λεπτομέρεια αφορώσα εις την 
ανασύστασιν των καταστραφέντων αρχείων. 
 
Άρθρο 19 
Κύρωσις ανυπογράφων ληξιαρχικών πράξεων 
 1. Ληξιαρχικαί πράξεις, ευρισκόμεναι ανυπόγραφοι υπό του συντάξαντος αυτάς ληξιάρχου, 
φέρουσαι όμως τας υπογραφάς των λοιπών συμπραξάντων κατά νόμον εις την κατάρτισιν 
αυτών προσώπων, περιβάλλονται το κύρος δημοσίου εγγράφου δια κυρωτικής πράξεως, 
υπογραφομένης υπό του νέου ληξιάρχου, καταχωριζομένης δε κάτωθι εκάστης 
ανυπογράφου πράξεως εις ην θέσιν έδει να υπήρχεν η υπογραφή του συντάξαντος 
ληξιάρχου. 
 2. Ληξιαρχικαί πράξεις, ευρισκόμεναι ανυπόγραφοι υπό των συμπραξάντων κατά νόμον εις 
την κατάρτισιν αυτών προσώπων, φέρουσαι όμως την υπογραφήν του συντάξαντος ταύτας 
ληξιάρχου, περιβάλλονται το κύρος δημοσίου εγγράφου, μετά πρόσκλησιν προς 
υπογραφήν τούτων υπό των συμπραξάντων και μη υπογραψάντων προσώπων και 
παρέλευσιν απράκτου χρονικού διαστήματος ενός μηνός από της προσκλήσεως, δια 
κυρωτικής πράξεως, υπογραφομένης υπό του υπηρετούντος ληξιάρχου. Την αδυναμίαν 
υπογραφής των συμπραξάντων προσώπων, λόγω επελθόντος θανάτου, μακράς αποδημίας, 
αφανείας ή οιαδήποτε φυσικής ή νομικής ανικανότητος, αναπληροί η υπογραφή του 
ληξιάρχου. 
 3. Δια την καταχώρησιν της, κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 
κυρωτικής πράξεως απαιτείται προηγουμένη έγγραφος άδειαν του οικείου Εισαγγελέως 
Πρωτοδικών, ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου, εκδιδομένη κατ` αίτησιν 
των ενδιαφερομένων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά έρευναν των πραγματικών περιστατικών. 
 
Άρθρο 20 
Προθεσμία δηλώσεως γεννήσεων 
 1. Εντός δέκα ημερών από του τοκετού δηλούται η γέννησις εις τον ληξίαρχον του τόπου εν 
ω αύτη έλαβε χώραν, επί τη προαγωγή πιστοποιήσεως ιατρού ή μαίας, υποχρεουμένων εις 
την έκδοσιν ταύτης, εν αδυναμία δε εκδόσεως της βεβαιώσεως, επί τη βάσει υπευθύνου 
δηλώσεως του υποχρέου. 
 Στην περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα, προσάγεται και 
η δικαστική άδεια που δόθηκε στη γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο. 
 
Άρθρο 21 
Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων 
 1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι: 
 α) ο πατήρ, 
 β) ο ιατρός, 
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 γ) η μαία και 
 δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν. 
 2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνον 
ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου. 
 3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν 
εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
 
Άρθρο 21Α 
[To παρον άρθρο τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρ. 13 του ν. 4659/2020 (Α’ 21).] 
Δήλωση γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο ή μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου 
και δημιουργία υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη 
δήλωση γέννησης. 
1. Η κατάρτιση της δήλωσης γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, 
ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων γίνεται με τη χρήση υποσυστήματος 
δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών. 
2. Η δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που 
έλαβε χώρα ο τοκετός. 
3. Οι αρμόδιοι προς σύνταξη δήλωσης γέννησης σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης 
παραγράφου αποκτούν πρόσβαση ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο υποσύστημα 
δήλωσης γέννησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
4. Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 9 και 22 του ν. 
344/1976, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
αρμοδιοτήτων άλλων φορέων του δημοσίου που διαλειτουργούν με το Μητρώο Πολιτών 
με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
5. Το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργεί ψηφιακή δήλωση 
η οποία έχει την ίδια ισχύ με αυτή της ενυπόγραφης δήλωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 344/1976 και αποστέλλεται ψηφιακά ως εκκρεμότητα 
γέννησης στο Ληξιαρχείο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου ανήκει το 
μαιευτήριο. 
6. Στην ψηφιακή δήλωση γέννησης δύναται να επισυνάπτονται ψηφιοποιημένα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που 
αναφέρονται σε αυτήν. Εξαίρεση αποτελούν το σύνολο των εγγράφων που εκδίδονται από 
ελληνικές δημόσιες αρχές και δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο 
Ληξίαρχο ή στοιχεία των εγγράφων που δύναται να ενσωματωθούν στην προς κατάρτιση 
ληξιαρχική πράξη γέννησης μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων 
του Ελληνικού Δημοσίου. 
7. Η δήλωση γέννησης που καταρτίζεται με τη χρήση του υποσυστήματος του Μητρώου 
Πολιτών υπογράφεται με φυσική υπογραφή από τους υπόχρεους προς δήλωση γέννησης 
του άρθρου 21 του ν. 344/1976 σε αντίγραφο που τυπώνεται από το εν λόγω σύστημα. 
8. Η βεβαίωση των ως άνω υπόχρεων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 
(Α' 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, ενώ μέσω αυτής γίνεται δήλωση συγκατάθεσης για 
τη λήψη φορολογικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται σε διάφορα 
μητρώα του Ελληνικού Δημοσίου και αφορούν τους γονείς, για χρήση από κάθε δημόσιο 
φορέα που διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών. 
9. Η δήλωση γέννησης δύναται να βεβαιώνεται και από τους δύο γονείς, σε περιπτώσεις 
τέκνων εντός γάμου, με σκοπό την υλοποίηση από τη Διοίκηση του συνόλου των 
διαδικασιών που σχετίζονται με τη γέννηση του τέκνου και απαιτούν κοινή συναίνεση 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
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10. Για γεννήσεις σε μαιευτήρια ή μαιευτικές κλινικές/ τμήματα νοσοκομείων, έχουν 
αποκλειστική εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και υπερισχύουν κάθε 
αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης. Για γεννήσεις εκτός μαιευτηρίων ή μαιευτικών 
κλινικών/τμημάτων νοσοκομείων, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ν. 344/1976. 
11. Ο τρόπος λειτουργίας του ανωτέρω υποσυστήματος, οι διαλειτουργικότητες που 
απαιτούνται για την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης και της ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το υποσύστημα τίθεται 
σε λειτουργία από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής απόφασης. Εντός τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, όλα τα 
μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων οφείλουν 
να έχουν διαμορφώσει τις αναγκαίες υποδομές για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 22 
Στοιχεία της πράξεως γεννήσεως 
[Τροποποιείται το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 (Α' 143) με 
το άρθρ. 14 του ν. 4659/2020 (Α’ 21).] 
 1. Η ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει: 
 α. Το όνομα και επώνυμον, το επάγγελμα και την κατοικίαν του δηλούντος. 
 β. Τον τόπον, την ώραν, την ημέραν, τον μήνα και το έτος του τοκετού. 
 γ. το φύλο του νεογνού και τη σειρά γέννησής του. 
δ. Το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), 
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και, εφόσον υφίσταται, τον Φορέα 
Ασφάλισης του νεογνού. 
 ε. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα 
στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον 
υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης αυτών. 
 στ. Το γένος της μητρός. 
 2. Επί συγχρόνου πολλαπλής γεννήσεως γίνεται ιδία πράξις δι` έκαστον νεογνόν και κατά 
τρόπον ώστε να εμφαίνηται η διαδοχική σειρά των γεννήσεων. 
 
Άρθρο 23 
Τοκετοί εν ιδρύματι ή κατά την διάρκειαν ταξειδίου 
1. Αν ο τοκετός συμβή εις μαιευτήριον, νοσοκομείον, κλινικήν, φυλακήν ή εις άλλο ίδρυμα 
ή κατάστημα, εις δήλωσιν υπόχρεως είναι και η διεύθυνσις τούτων. 
Η δήλωση αυτή είναι πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 
στοιχεία 
 2. Αν συμβή γέννησις εν πλω, συντάσσεται περί ταύτης ληξιαρχική πράξις υπό του 
πλοιάρχου ή του αναπληρωτού τούτου. 
 Αντίγραφον της πράξεως ταύτης αποστέλλεται δια του λιμενάρχου της πρώτης 
προσεγγίσεως του πλοίου εις τον ληξίαρχον της έδρας του λιμεναρχείου πρςο καταχώρισιν 
εις το βιβλίον γεννήσεων. 
 3. Αν συμβή γέννησις κατά την διάρκειαν ταξιδίου δια σιδηροδρόμου, αυτοκινήτου ή 
αεροσκάφους, η περί ταύτης ληξιαρχική πράξις συντάσσεται υπό του ληξιάρχου του τόπου 
ένθα απεβιβάσθη η λεχώ. 
 
Άρθρο 24 
Πράξις γεννήσεως εκθέτου 
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 1. Ο ευρών νεογνόν έκθετον υποχρεούται το βραδύτερον μέχρι της επομένης ημέρας να 
προβή εις δήλωσιν περί τούτου παρά τη αστυνομική αρχή, ήτις υποχρεούται να παράσχη, 
εντός τριών ημερών, εγγράφως εις τον ληξίαρχον του τόπου της ευρέσεως πάσαν 
πληροφορίαν απαραίτητον δια την σύνταξιν της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. 
 2. Αν το νεογνόν αφεθή ή παραδοθή εις βρεφοκομείον ή άλλο τοιούτον ίδρυμα, η 
διεύθυνσις αυτού υποχρεούται, εντός τριών ημερών, εις έγγραφον δήλωσιν της γεννήσεως 
προς τον κατά την προηγουμένην παράγραφον ληξίαρχον. 
 3. Η ληξιαρχική πράξις δέον να περιλαμβάνη την ώραν, την ημέραν, τον μήνα, το έτος, τον 
τόπον και τας περιστάσεις της ευρέσεως, το είδος και τα διακριτικά σημεία των ενδυμάτων 
ή άλλων αντικειμένων του νεογνού, τα χαρακτηριστικά ή άλλα διακριτικά αυτού, την 
χρονολογίαν καθ` ην πιθανολογείται η γέννησις, το φύλον, την αρχήν, το ίδρυμα ή το 
πρόσωπον, εις ο παρεδόθη το παιδίον, και το όνομα αυτού. 
 Αν δεν εξηκριβώθη καθ` οιονδήποτε τρόπον ότι το νεογνόν είχε βαπτισθή και λάβει 
ωρισμένον όνομα, ο ληξίαρχος σημειοί τούτο εν τη ληξιαρχική πράξει ως αβάπτιστον. 
 4. Ο ληξίαρχος, κατά την σύνταξιν της περί ης πρόκειται πράξεως, δίδει εις το έκθετον 
επώνυμον, πατρώνυμον και μητρώνυμον. 
 
Άρθρο 25 
 Ονοματοδοσία. 
 Το όνομα του νεογνού καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από 
δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει 
έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 
δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. 
 Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του 
ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. 
 Αν και ο δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με 
δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του προσώπου του τέκνου. 
 Η γενομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται 
 
Άρθρο 26 
Καταχώρισις βαπτίσεως εις το βιβλίον γεννήσεων 
 1. Η βάπτισις καταχωρίζεται εις το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως εντός 
ενενήκοντα ημερών από της τελέσεως αυτής, επί τη προσαγωγή δηλώσεως του τελέσαντος 
ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού. 
 Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η σχετική δήλωση γίνεται δεκτή από το ληξίαρχο, 
συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου. 
 2. Υπόχρεοι προς δήλωσιν της βαπτίσεως είναι: α) ο βαπτισθείς, εφ` όσον έχει 
συμπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας του, β) ο πατήρ ή η μήτηρ ή άλλος έχων την 
επιμέλειαν του προσώπου αυτού, γ) ο ανάδοχος και δ) οι συγγενείς εξ αίματος του 
βαπτισθέντος μέχρι και του τρίτου βαθμού, εφαρμοζομένης της παραγράφου 2 του άρθρου 
21. 
 3. Η εν τη περιθωρίω ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως σημειουμένη βάπτισις περιλαμβάνει 
την χρονολογίαν της βαπτίσεως, το εις το νεογνόν τυχόν δοθέν όνομα, το όνομα και 
επώνυμον του δηλούντος, του αναδόχου, του ιερέως και των τυχόν κατά το άρθρον 10 
προσληφθέντων μαρτύρων. 
 
Άρθρο 27 
Καταχώρισις βαπτίσεως εις το βιβλίον εκθέσεων 
1. Αν η βάπτισις ετελέσθη εις τόπον άλλον παρά τον της γεννήσεως, ο ληξίαρχος του τόπου 
της βαπτίσεως, δεχόμενος την δήλωσιν, συντάσσει έκθεσιν περί της βαπτίσεως εις το 
βιβλίον εκθέσεων. 
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 2. Αντίγραφον της εκθέσεως ταύτης διαβιβάζει, εντός δέκα ημερών, εις τον ληξίαρχον του 
τόπου της γεννήσεως, οφείλοντα να ενεργήση κατά το άρθρον 26 παράγραφος 3 του 
παρόντος νόμου. 
 
Άρθρο 28 
Καταχώρισις τυχόν θρσηκεύματος επί μη χριστιανών 
Επί μη χριστιανών εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων 26 και 
27. 
 
Άρθρο 29 
Προθεσμία δηλώσεως του γάμου 
1. Ο γάμος δηλώνεται στο ληξίαρχο του τόπου της τελέσεώς του μέσα σε σαράντα μέρες 
από την τελεσή του με την προσαγωγή αντιγράφου της πράξης που συνέταξε για την τέλεση 
ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που ευλόγησε το 
γάμο. 
Αντίγραφο της πράξης αυτής είναι υποχρεωμένοι να στείλουν στό ληξίαρχο, μέσα στην ιδια 
προθεσμία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που τη 
συνέταξε. 
 
Άρθρο 30 
Υπόχρεοι προς δήλωσιν του γάμου 
 Υπόχρεως προς δήλωσιν του γάμου είναι εκάτερος των συζύγων. 
 
Άρθρο 31 
Στοιχεία της πράξεως γάμου 
Η ληξιαρχική πράξις του γάμου, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει: 
α. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα και το δόγμα, το επάγγελμα, τον 
τόπο και το έτος γεννήσεως και την κατοικία των συζύγων, τον Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα 
Ασφάλισης αυτών 
 β. Το όνομα και επώνυμον των γονέων των συζύγων. 
 γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συζύγων εις το δημοτολόγιον. 
 δ) Αν ο γάμος έχει τελεσθεί με ιεροπραξία, το θρήσκευμα και το δόγμα της τέλεσης, το 
χώρο όπου έγινε και το όνομα και το επώνυμο του θρησκευτικού λειτουργού. 
 ε. Τον τόπον, την ημέραν, τον μήνα και το έτος τελέσεως του γάμου. 
 στ. Τον βαθμόν γάμου των συζύγων. 
 ζ) Τα στοιχεία της πράξης που συνέταξε για την τέλεση του γάμου ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός. 
 η. Τον αριθμό του παραβόλου που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
του π.δ. 28/28.7.1931 για την έκδοση της άδειας γάμου. 
 
Άρθρο 31α 
Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του συμφώνου συμβίωσης 
 Η ληξιαρχική πράξη για το σύμφωνο συμβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, περιέχει: 
 α. Το όνομα και επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος 
γέννησης και την κατοικία των συμβαλλομένων. 
 β. Το όνομα και επώνυμο των γονέων των συμβαλλομένων. 
 γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συμβαλλομένων στο δημοτολόγιο. 
 δ. Τον τόπο, την ημέρα, το μήνα και το έτος σύναψης του συμφώνου συμβίωσης 
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Άρθρο 32 
Προθεσμία δηλώσεως θανάτου- Προϋπόθεσις συντάξεως πράξεως θανάτου 
 1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από το θάνατο, 
αφού προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση θανάτου που εκδίδεται από τον ιατρό που 
νοσήλευσε το θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό 
πραγματογνώμονα που ορίζεται από την οικεία αστυνομική ή δικαστική αρχή. 
 2. Εν ελλείψει των εν τη προηγουμένη παραγράφω ιατρών, η ληξιαρχική πράξις 
συντάσσεται επί τη βάσει εγγράφου πιστοποιήσεως της οικείας αστυνομικής αρχής. 
 3. Ο ιατρός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση θανάτου να δηλώνει την αιτία του θανάτου, 
αναφέροντας και την αρχική, την ενδιάμεση και την τελική που προκάλεσε το θάνατο. 
 4. Οι ασκούντες το επάγγελμα ιατροί υποχρεούνται, εντός μηνός από της εις τινα 
ληξιαρχικήν περιφέρειαν εγκαταστάσεώς των, ν` αποστέλλουν εις τον οικείον ληξίαρχον 
δείγμα της υπογραφής των, προς διαπίστωσιν του γνωσίου ταύτης. Οι ήλη εγκατεστημένοι 
ιατροί υποχρεούνται εις την αποστολήν του δείγματος τούτου, εντός διμήνου από της 
ισχύος του παρόντος νόμου. 
 5. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υποχρέωσις δεν υφίσταται δια τους ιατρούς, 
τους εγκατεστημένους εις την περιφέρειαν των ειδικών ληξιαρχείων. Το γνήσιον της 
υπογραφής των ιατρών τούτων πιστοποιείται είτε παρά της διευθύνσεως του οικείου 
νοσηλευτικού ιδρύματος, παρ` ω συνέβη ο θάνατος, είτε παρά της αρμοδίας αστυνομικής 
αρχής της κατοικίας ή ασκήσεως του επαγγέλματος αυτών, είτε και παρά του ιατρικού 
συλλόγου, του οποίου ούτοι είναι μέλη. 
 
Άρθρο 33 
Υπόχρεοι προς δήλωσιν του θανάτου 
 1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν του θανάτου είναι: α) οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, 
οι συνοικούντες μετ` αυτού ή οι εις τον αυτόν τόπον ευρισκόμενοι και β) πας κατά τον 
θάνατον παρευρεθείς. 
 2. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό του διατηρούντος Γραφείον Κηδειών, εις ον ανετέθη 
η εκφορά του νεκρού, ή του υπ` αυτού εξουσιοδοτουμένου υπαλλήλου. 
 3. Εν περιπτώσει εκτελέσεως θανατικής ποινής ο διευθυντής των φυλακών αποστέλλει, 
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από ταύτης, προς την ληξίαρχον του τόπου της εκτελέσεως, 
την πιστοποιούσαν τον θάνατον του εκτελεσθέντος έκθεσιν του ιατρού και άπαντα τα 
στοιχεία δια την κατά νόμον σύνταξιν της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου. 
 
Άρθρο 34 
Στοιχεία της πράξεως θανάτου 
1. Η ληξιαρχική πράξις θανάτου, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει: 
α. Το όνομα, το επώνυμο και την κατοικία του δηλούντος 
 β. Τον τόπον, την ώραν, την ημέραν, τον μήνα και το έτος του θανάτου. 
 γ. Το όνομα και επώνυμον, την ιθαγένειαν, το θρήσκευμα, τον τόπον και το έτος 
γεννήσεως, το επάγγελμα και την κατοικίαν του θανόντος. 
 δ. τα στοιχεία εγγραφής του θανόντος στο δημοτολόγιο. 
 ε. Το όνομα και επώνυμον του συζύγου ή την δήλωσιν ότι ο θανών ήτο άγαμος. 
στ. Το όνομα και το επώνυμο των γονέων του θανόντος 
 η. Την αιτίαν θανάτου. 
θ. Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 
και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του θανόντος, καθώς και τον φορέα ή τους 
φορείς συνταξιοδότησης, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος. 
 2. Αν τινά των στοιχείων τούτων είναι άγνωστα, γίνεται μνεία τούτου εις την πράξιν. 
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3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον ληξίαρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος 
το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, καθώς και η ημερομηνία και 
η ώρα αυτού. 
 
Άρθρο 35 
Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου 
[Η παρ. 2 προστέθηκε και το παρόν άρθρο τίθεται όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 49 ν. 
4873/2021 (Α' 248).] 
 1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόμιση της 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος 
ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού. 
2. Κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε 
(5) ωρών, το οποίο πιστοποιείται μέσω σχετικού ενημερωτικού εγγράφου της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα κατά τόπους 
Ληξιαρχεία, επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου, χωρίς την προσκόμιση 
της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, με μόνη την προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του 
αρμοδίου Ληξιάρχου, που συνοδεύεται από επικυρωμένο από τον ίδιο αντίγραφο της 
έγγραφης πιστοποίησης θανάτου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπόχρεος προς δήλωση του άρθρου 33 προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στο Κοιμητήριο και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου μέσα σε δύο 
(2) ημέρες το αργότερο από την έκδοσή της. 
 
Άρθρο 35α 
Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου 
 1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου. 
 2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή 
αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό 
του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας 
του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης 
της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη 
που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο 
συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
49 του ν. 4277/2014. 
 3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος 
δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή 
οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να 
συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού». 
 
Άρθρο 38 
Ανεύρεσις πτώματος αγνώστου ταυτότητος- Μη ανεύρεσις του σώματος του θανόντος 
 1. Αν ευρεθή πτώμα, του οποίου η ταυτότης είναι δυσδιάγνωστος, επί τη εκθέσει της αρχής 
συντάσσεται η ληξιαρχική πράξις θανάτου, αναφερομένων των υπαρχόντων ασφαλών 
γνωρισμάτων και των συλλεγέντων εκ των αναγκαιούντων προς σύνταξιν της ληξιαρχικής 
πράξεως στοιχείων. 
 2. Αν αγνοήται ο τόπος θανάτου, η ληξιαρχική πράξις δύναται να συντάσσηται υπό του 
ληξιάρχου του τόπου ευρέσεως του πτώματος. 
 3. Τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλόγως και αν είναι βέβαιον ότι 
πρόσωπόν τι απέθανε, δεν ευρέθη όμως το σώμα αυτού. 
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Άρθρο 39 
Θάνατος εν ιδρύματι ή κατά την διάρκειαν ταξιδίου Αφάνεια 
 1. Αν ο θάνατος συμβή εις νοσοκομείον, μαιευτήριον, κλινικήν, φυλακήν, στρατώνα ή εις 
άλλο ίδρυμα ή καταστήμα, υπόχρεως εις δήλωσιν είναι και η διεύθυνσις τούτων. 
 Η υπό ταύτης γενομένη δήλωσις είναι πάντοτε έγγραφος. 
 2. Αν ο θάνατος συμβή κατά την διάρκειαν ταξιδίου δια πλοίου, σιδηροδρόμου, 
αυτοκινήτου ή αεροσκάφους, δια την σύνταξιν της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου 
εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του 
παρόντος νόμου. 
 3. Αν, προ της συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως θανάτου, εν ω τόπω ούτος συνέβη, ο 
νεκρός μεταφερθή εις άλλην ληξιαρχικήν περιφέρειαν προς ταφήν, η ληξιαρχική πράξις του 
θανάτου συντάσσεται εις το ληξιαρχείον του τόπου της ταφής. 
 4. Αν εν ναυαγίω απολεσθή άπαν το πλήρωμα και άπαντες οι επιβάται, η ναυτική αρχή, η 
βεβαιούσα το δυστύχημα, μεριμνά όπως συνταχθούν αι ληξιαρχικαί πράξεις θανάτου υπό 
του ληξιάρχου του τόπου της έδρας της. 
 5. Αν απολεσθή μέρος μόνον του πληρώματος ή των επιβατών και μεταξύ αυτών 
απολεσθούν και οι εν παραγράφω 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου αναφερόμενοι 
αξιωματικοί, αι ληξιαρχικαί πράξεις θανάτου συντάσσονται υπό του ληξιάρχου της έδρας 
του πρώτου λιμένος του κατάπλου του πλοίου. 
 Αν το πλοίον βυθισθή, αι ληξιαρχικαί πράξεις συντάσσονται υπό του ληξιάρχου της έδρας, 
της βεβαιούσης τον θάνατον ναυτικής αρχής. 
 6. Αι κατά τας παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου ληξιαρχικαί πράξεις θανάτου 
συντάσσονται επί τη βάσει της σχετικής εκθέσεως της βεβαιούσης το δυστύχημα ναυτικής 
αρχής. 
 7. Αν κηρυχθή τις άφαντος, συντάσσεται περί του γεγονότος τούτου ληξιαρχική πράξις, 
ενώπιον του ληξιάρχου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αφάντου, καταχωριζομένη 
εις το βιβλίον εκθέσεων, επί τη βάσει τελεσιδίκου και δημοσιευθείσης κατά νόμον 
δικαστικής αποφάσεως. 
 Η άρσις της αφανείας ως και η μεταβολή του χρόνου ενάρξεως ταύτης καταχωρίζονται εις 
το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως της αφανείας, επί τη βάσει τελεσιδίκου και 
δημοσιευθείσης κατά νόμον δικαστικής αποφάσεως. 
 Υπόχρεως προς δήλωσιν των, κατά τα προηγούμενα εδάφια, γεγονότων, είναι ο 
αιτησάμενος την κήρυξιν της αφανείας ή την άρσιν ταύτης ή την μεταβολήν του χρόνου 
ενάρξεως αυτής, ως και πας έχων έννομον συμφέρον.  
 
Άρθρο 40 
Ληξιαρχικά γεγονότα αλλοδαπής, Ληξίαρχοι στην αλλοδαπή - Τηρητέα βιβλία 
[Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
 1. Καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής ασκεί ο Προϊστάμενος της 
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή ο υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν. 
Αυτοί συντάσσουν, κατά τις διατάξεις του παρόντος, πρωτογενείς ληξιαρχικές πράξεις για 
γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα 
δημοτολόγια της Χώρας. Επίσης μεταγράφουν ληξιαρχικές πράξεις επιχώριων αρχών της 
αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών 
εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα Δημοτολόγια της Χώρας. 
2. Η σύνταξη ή η μεταγραφή των ανωτέρω ληξιαρχικών πράξεων από τα πρόσωπα της 
προηγούμενης παραγράφου διενεργείται στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» 
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α' 107). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 
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3. Σε κάθε προξενική Αρχή τηρούνται τα ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του παρόντος 
νόμου, όπως ισχύει. Κάθε βιβλίο κλείνεται κατ' έτος και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο 
της οικείας Πρεσβείας. 
4. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και των προξένων 
εκτυπώσεων των καταχωρισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ληξιαρχικών πράξεων, 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
Άρθρο 41 
Ισχύς της ληξιαρχικής πράξεως αλλοδαπής αρχής 
"Οι ληξιαρχικές πράξεις για τη γέννηση, το γάμο ή το θάνατο Έλληνα υπηκόου που γίνονται 
στο εξωτερικό από ξένες αρχές έχουν αποδεικτική δύναμη και στην `Ελλάδα, εφ` όσον 
τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος του τόπου της συνταξής τους" 
 
Άρθρο 42 
Υποχρέωση δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων λαμβανόντων χώρα στην αλλοδαπή 
[Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
1. Οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα αστικής τους 
κατάστασης, τα οποία συμβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιων των αρμόδιων Ελληνικών 
Προξενικών Αρχών. Η υποχρέωση αυτή δεν αναιρεί την δυνατότητα ή/και υποχρέωση 
δήλωσης των γεγονότων αυτών στις επιχώριες αρχές της αλλοδαπής. 
2. Ληξιαρχικό γεγονός θανάτου Έλληνα ναυτικού ή στρατιωτικού, το οποίο λαμβάνει χώρα 
στην αλλοδαπή και για το οποίο δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη κατά την προηγούμενη 
παράγραφο ή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 39, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του 
Ληξιαρχείου Αθηνών. Η σύνταξη της πράξης ενεργείται με βάση έκθεση της αρμόδιας 
Ναυτικής ή Στρατιωτικής Αρχής. 
 
Άρθρο 43 
Αρμόδιο ληξιαρχείο προς καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων συντασσομένων στην 
αλλοδαπή 
[Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
1. Στο Ειδικό Ληξιαρχείο μεταγράφονται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή/και όταν 
αποδεδειγμένα καθίσταται ανέφικτη η μεταγραφή ή σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής 
πράξης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή τον υπηρετούντα 
σε αυτήν υπάλληλο που ορίστηκε από αυτόν, πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής που 
αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών κανονικά εγγεγραμμένων, σε 
ισχύοντα δημοτολόγια, τα οποία γεγονότα συνέβη- σαν στην αλλοδαπή. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 
2. Το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται επίσης να συντάσσει εκθέσεις για μεταβολές αστικής 
κατάστασης Ελλήνων πολιτών κανονικά εγγεγραμμένων, σε ισχύοντα δημοτολόγια, οι 
οποίες συνέβησαν στην αλλοδαπή. Ειδικώς για τα συναινετικά διαζύγια του άρθρου 1441 
ΑΚ, το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να συντάσσει έκθεση πληροφοριακού χαρακτήρα 
απευθυνόμενη προς το προξενείο κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γάμου, προκειμένου 
ο προϊστάμενος της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή ο υπηρετών σε αυτήν 
υπάλληλος που ορίστηκε από αυτόν, να προβεί στην καταχώριση της συμβολαιογραφικής 
λύσης γάμου. 
3. Κατ' εξαίρεση στο Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να μεταγραφεί ληξιαρχική πράξη θανάτου 
για Έλληνα πολίτη εγγεγραμμένου μόνο σε Μητρώο Αρρένων. 
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Ληξιαρχείο τηρεί τα βιβλία που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου. 
  



ΕΚΔΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ ΄Β ΒΑΘΜΟΥ 
Παραδοτέο  : Διοικητική κωδικοποίηση σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες και την αναλυτική διάρθρωση αυτών 
Θεματική ενότητα: Νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης 

 33 

Άρθρο 44 
Υποχρεώσεις ασκούντων καθήκοντα ληξιάρχων εν τη αλλοδαπή 
[Η παρ. 2 του παρόντος καταργήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
1. Ο εν τη αλλοδαπή ασκών καθήκοντα ληξιάρχου έχει τας υπό του άρθρου 4 του παρόντος 
νόμου οριζομένας υποχρεώσεις πλην της, υπό του εδαφίου η` του αυτού άρθρου, 
οριζομένης τοιαύτης. 
 
Άρθρο 45 
Εκπρόθεσμος δήλωσις εν τη αλλοδαπή ληξιαρχικών γεγονότων Δήλωσις ληξιαρχικών 
πράξεων 
 Τις, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13, 
αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη, για εσφαλμένες 
ληξιαρχικές πράξεις, ασκεί στην αλλοδαπή ο προϊστάμενος της ελληνικής 
προξενικής αρχής. 
 
Άρθρο 46 
Επιθεώρησις ληξιαρχικών βιβλίων τηρουμένων υπό ελληνικών προξενικών αρχών 
Η επιθεώρησις των ληξιαρχικών βιβλίων, των τηρουμένων υπό των εν τη αλλοδαπή 
ασκούντων καθήκοντα ληξιάρχου, ενεργείται υπό της Γενικής Επιθεωρήσεως του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
Άρθρο 47 
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του παρόντος νόμου 
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν: 
 α. την κατάρτιση και τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, 
 β. την προσθήκη ή αντικατάσταση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη των 
ληξιαρχικών πράξεων και την καταχώριση αυτών στα ληξιαρχικά βιβλία, 
 γ. την έκδοση αντιγράφων, πιστοποιητικών και αποσπασμάτων των ληξιαρχικών βιβλίων, 
 δ. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του νόμου. 
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται τα θέματα που 
αναφέρονται στην επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων. 
 3. Ως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 1 εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται τα ήδη εκδοθέντα σχετικά προεδρικά διατάγματα 
 
Άρθρο 48 
Ποινικές διατάξεις 
Τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος: 
 α) Ληξίαρχος, ιατρός ή νεκροσκόπος ιατρός ή μαία αρνούμενοι αδικαιολογήτως την 
εκπλήρωσιν των εν τω παρόντι νόμω επιβαλλομένων εις αυτούς καθηκόντων ή εκ 
προθέσεως παραλείποντες την εκπλήρωσιν αυτών, 
 γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διενεργεί ενταφιασμό ή αποτέφρωση 
χωρίς την προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
δ) δημόσιος υπάλληλος, όστις, υπόχρεως ων, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, ν` 
ανακοινώση εις τον ληξίαρχον ότι εκ της δικαιοδοσίας του δίδει χώραν προς σύνταξιν 
ληξιαρχικής πράξεως, αμελεί τούτο και 
ε) ιατρός, όστις ήθελε παραλείψει την κατά το άρθρον 32 παράγραφον 4 αποστολήν του 
δείγματος της υπογραφής αυτού. Η προ της εκδικάσεως της υποβληθείσης μηνύσεως 
αποστολή του δείγματος τούτου αίρει το αξιόποινον. 
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Άρθρο 49 
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των ληξιαρχικών γεγονότων 
[Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).] 
1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση 
ληξιαρχικού γεγονότος καταθέτει μαζί με την αίτησή του παράβολο δημοσίου τριάντα (30) 
ευρώ, εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 
παράγραφος 1, και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκαήμερης και σαρανταήμερης 
προθεσμίας αντιστοίχως και εξήντα ευρώ (60) ευρώ, εάν η δήλωση γίνει μετά την 
παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός. 
2. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών 
απαλλάσσει τους λοιπούς. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται η 
διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των προστίμων από τους υπόχρεους προς δήλωση 
ληξιαρχικών γεγονότων. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των 
παραβόλων της παραγράφου 1. 
 
Άρθρο 49α  
Αστική ευθύνη 
 1. Υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στην έκδοση ληξιαρχικής 
πράξης ή εκδίδουν αυτή κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων, ευθύνονται για κάθε 
θετική ζημία που προξένησαν στο Δημόσιο. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με 
αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του φορέα που ζημιώθηκε. Κατά 
της πράξης αυτής επιτρέπεται έφεση από το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε ο 
καταλογισμός ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης 
και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης καταλογισμού. 
 2. Αν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η συμμετοχή και τρίτων 
προσώπων για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται κατ 
ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον με τις πράξεις ή παραλείψεις 
τους συνετέλεσαν στη θετική ζημία του Δημοσίου". 
 
Άρθρο 50 
1. Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 
 Α. Ο νόμος 2430 της 29.6/14.7.1920 "περί των ληξιαρχικών πράξεων", πλην των 
παραγράφων 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 3 αυτού. 
 β. Ο νόμος 4485 της 5/7.3.1930 "περί τροποποιήσεως του νόμου 2430", πλην του άρθρου 2 
αυτού. 
 γ. Ο νόμος 5097 της 6/13.7.1931 "περί συμπληρώσεως και μεταρρυθμίσεως διατάξεων του 
Κώδικος των νόμων 2430 και 4485 περί ληξιαρχικών πράξεων". 
 δ. Ο νόμος 5414 της 22/25.4.1932 "περί ληξιαρχικής καταχωρίσεως των εν τη αλλοδαπή 
γεννήσεων και γάμων των Ελλήνων υπηκόων και άλλων τινων σχετικών προς τον 
ληξιαρχικόν νόμον διατάξεων", πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αυτού. 
 ε. Το Ν.Δ. της 26/26.9.1935, περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του, δια του από 
24/25.8.1931 Διατάγματος, κωδικοποιηθέντος νόμου 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων", 
πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού. 
 στ. Ο Α.Ν. 85 της 26.8/7.9.1936 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του 
κωδικοποιουμένου ληξιαρχικού νόμου 5097, ως ετροποποιήθη υπό του Ν.Δ. της 
26/26.9.1935", πλην του άρθρου 4 αυτού. 
 ζ. Το Ν.Δ. 217 της 24/26.6.1941 "περί συμπληρώσεως του κώδικος, περί ληξιαρχικών 
πράξεων". 
 η. Το Ν.Δ. 484 της 6/18.9.1941 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών 
του κωδικοποιημένου νόμου 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων". 
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 θ. Το Ν.Δ. 851 της 11/27.12.1941 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών 
τινων του κωδικοποιημένου Ν. 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και άλλων διατάξεων, 
πλην των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7 και 9 αυτού. 
 ι. Το Ν.Δ. 1545 της 25.6/28.7.1942, περί καταργήσεως του άρθρου 4 του Ν.Δ. 851 της 
11/27.12.1941 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών 
κωδικοποιημένου Ν. 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και άλλων διατάξεων". 
 ια. Το Ν.Δ. 259 της 17/18.4.1947 "περί επαναφοράς εν ισχύι της διατάξεως του άρθρου 1 
του Α.Ν. 726/1945 και άλλων τινών διατάξεων". 
 ιβ. Το Ν.Δ. 613 της 17/19.4.1948 "περί καταχωρίσεως των ληξιαρχικών γεγονότων των 
λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν της Βουλγαρικής Κατοχής και άλλων τινών συναφών 
διατάξεων". 
 ιγ. Ο Α.Ν. 902 της 14/17.3.1949 "περί παρατάσεως των προθεσμιών της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του υπ` αριθ. 613/1948 Ν.Δ. και της παρ. 3 του άρθρου 3 του υπ` αριθ. 614/1948 
Ν.Δ.". 
 ιδ. Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 1130 της 5/8.10.1949 "περί διατάξεων αφορωσών εις την έκδοσιν 
πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου υπηρετούντων υπό τα όπλα και εις την σύνταξιν 
ληξιαρχικών πράξεων μη συνταχθεισών εμπροθέσμως, συνεπεία της συμμοριακής 
δράσεως". 
 ιε. Τα άρθρα 1 και 3 του Ν.Δ. 2455 της 1/14.7.1953, περί επαναφοράς εν ισχύι και 
επεκτάσεως των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 613/1948 "περί καταχωρίσεως των 
ληξιαρχικών γεγονότων των λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν της Βουλγαρικής Κατοχής 
κλπ." και άλλων τινών διατάξεων περί του προσωπικού των ειδικών εμμίσθων ληξιαρχείων 
και των ληξιαρχικών πράξεων. 
 ιστ. Το άρθρον 1 του Νόμου 3284 της 29.6/17.1955 περί παρατάσεως της ισχύος του 
άρθρου 1 του Ν.Δ. 613/1948 "περί καταχωρίσεως των ληξιαρχικών γεγονότων των 
λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν της Βουλγαρικής Κατοχής κλπ." 
 ιζ. Τα άρθρα 1 και 3 του Νόμου 3805 της 21/27.12.1957 "περί παρατάσεως της ισχύος του 
άρθρου 1 του Ν.Δ. 613/1948 και τροποποιήσεως των περί προσωπικού των Ειδικών 
Εμμίσθων Ληξιαρχείων κειμένων διατάξεων και Υποθηκοφυλακείων κειμένων διατάξεων". 
 ιη. Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον. 
 2. Δια του παρόντος νόμου δεν θίγονται αι διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22 και 25 του Ν.Δ. 
610/1970 "περί υιοθεσίας των μέχρις ηλικίας δέκα οκτώ ετών ανηλίκων". 
 
Άρθρο 51 
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά εξ μήνας από της δημοσιεύσεώς του δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
 

2. Π.Δ. 850/1976 Περί των λεπτομερειών εφαρμογής  του Νόμου 344/1976 
περί  ληξιαρχικών πράξεων  

 
Άρθρο 1 
Υποχρεώσεις Ληξιάρχου. 
 Ο ληξιάρχος υποχρεούται: 
 α) Να τηρή, επιμελώς, τα κατά το άρθρον 8 του Νόμου οριζόμενα  βιβλία κα να καταχωρίζη 
εις αυτά, ευαναγνώστως, τας κατά νόμον  συντακτέας ληξιαρχικάς πράξεις. 
 β) Να προβαίνη εις απάσας τας υπό του άρθρου 4 του Νόμου  οριζομένας ενεργείας. 
 
Άρθρο 2 
Ο ασκών καθήκοντα ληξιάρχου δια τους εις την αλλοδαπήν Έλληνας, πλέον των, εις το 
άρθρον 1 εδ. α του παρόντος αναφερομένων υποχρεώσεων, υποχρεούται να προβαίνη εις 
τας υπό των άρθρων 4 εδ. α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και 44 του Νόμου οριζομένας ενεργείας. 
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Άρθρο 3 
 Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι όμοια προς τα συνημμένα εις το παρόν υποδείγματα. Ταύτα 
φέρουν εντύπως εις εκάστην σελίδα τα δια την σύνταξιν των σχετικών πράξεων ουσιώδη 
στοιχεία. 
 
Άρθρο 4 
Έκαστον βιβλίον δύναται να αποτελήται εκ πλειόνων τόμων, συγχρόνως εν χρήσει 
ευρισκομένων, έκαστος των οποίων έχει ίδιον αύξοντα αριθμόν. Έκαστος τόμος του αυτού 
βιβλίου διακρίνεται δι` ιδίου αλφαβητικού στοιχείου. 
 
Άρθρο 5 
Εκάστη σελίς των ληξιαρχικώ βιβλίων διαιρείται εις δύο καθέτους στήλας. Εις την μίαν 
στήλην τούτων (περιθώριον) γράφεται ο αριθμός της πράξεως και κάτωθι αυτού το κύριον 
όνομα και επώνυμον του προσώπου, εις το οποίον αφορά η πράξις ως κα αι κατά τα άρθρα 
13, 14, 25 και 26 του Νόμου διορθώσεις, μεταβολαί και προσθήκαι. 
 
Εις την άλλην στήλην γράφεται η ληξιαρχική πράξις. Η στήλη του περιθωρίου ευρίσκεται εις 
το προς τα έξω μέρος εκάστης σελίδος. 
 
Άρθρο 6 
Αι πράξεις γράφονται εκάστη εις ιδίαν σελίδα, μη αφιεμένης μεταξύ αυτών κενής σελίδος.  
Αι εις τας πράξεις χρονολογίαι γράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Εκάστου εγγράφου 
αναφερομένου εις την ληξιαρχικήν πράξιν αναγράφεται το είδος, η χρονολογία και η 
εκδούσα αρχή. 
 
Άρθρο 7 
Την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους, ο ληξίαρχος συντάσσει εις έκαστον βιβλίον αμέσως 
μετά την τελευταίαν πράξιν του Δεκεμβρίου έκθεσιν βεβαιούσαν ότι κλείεται το βιβλίον και 
αναφέρουσαν τον αριθμόν των εις αυτό εγγραφεισών πράξεων. 
 
Άρθρο 8 
Την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους, ο ληξίαρχος συντάσσει εις έκαστον βιβλίον αμέσως 
μετά την τελευταίαν πράξιν του Δεκεμβρίου έκθεσιν βεβαιούσαν ότι κλείεται το βιβλίον και 
αναφέρουσαν τον αριθμόν των εις αυτό εγγραφεισών πράξεων. 
 
Άρθρο 9 
Αι κατά τα άρθρα 14, 25 και 26 του Νόμου μεταβολαί ή προσθήκαι καταχωρίζονται επί τη 
δηλώσει των υποχρέων προς τούτο υπό του ληξιάρχου εις τα υπό αυτού τηρούμενα 
ληξιαρχικά βιβλία. 
 
Άρθρο 10 
Το Υπουργείον Εσωτερικόν αποστέλει εις τα ληξιαρχεία τα αναγκαιούντα εις αυτά βιβλία 
κατόπιν σχετικής αναφοράς αυτών συνοδευομένης υπό γραμματίου του δημοσίου ταμείου, 
περί καταθέσεως του αντιτίμου της αξίας αυτών. Η αξία των βιβλίων καθορίζεται εκάστοτε 
δι` εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Άρθρο 11 
Περί των βιβλίων γεννήσεων. 
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1. Εις τα βιβλία γεννήσεων συντάσσονται αι ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεως, αι, κατά το 
άρθρον 24 του Νομου, πράξεις γεννήσεως εκθέτου  και, αι, κατά το άρθρον 37 παραγρ. 1 
και 2 του Νόμου πράξεις  γεννήσεως-θανάτου νεογνού. Εις τα αυτά βιβλία καταχωρίζονται 
και αι  ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεως γενομένων εν πλω. 
 2. Αι σημειώσεις περί διορθώσεων, κατά το άρθρον 13 του Νόμου,  ληξιαρχικών πράξεων 
γεννήσεως και αι τοιαύται περί μεταβολών και  προσθηκών, κατά τα άρθρα 14, 25 και 26 
του Νόμου αυτών, καταχωρίζονται  εις το περιθώριον των οικείων ληξιαρχικών πράξεων 
γεννήσεως. 
 
Άρθρο 12 
 Εάν το τέκνον εδηλώθη ως εξώγαμον, εις την ληξιαρχικήν πράξιν  αναφέρονται το όνομα 
και επώνυμον, η ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το  επάγγελμα, η κατοικία και τα στοιχεία, 
εγγραφής εις το δημοτολόγιον  μόνον της μητρός. 
 
Άρθρο 13 
 Η κατά το άρθρον 16 του Νόμου δήλωσις του τελέσαντος ή  συμπράξαντος εις την 
ιεροπραξίαν της βαπτίσεως θρησκευτικού λειτουργού  συντάσσεται επί τη προσαγωγή 
πιστοποιητικού περί του ότι συνετάγη  ληξιαρχική πράξις γεννήσεως του νεογνού εκτός εάν 
υφίστανται λόγοι  δικαιολογούντες την μη προσαγωγήν του πιστοποιητικούυ τούτου, 
γενομένης μνείας περί τούτων εις την δήλωσιν. 
 
 Άρθρο 14 
 1. Εις τα βιβλία γάμων συντάσσονται αι ληξιαρχικαί πράξεις γάμου. 
 2. Αι σημειώσεις περί διορθώσεων, κατά το άρθρον 13 του Νόμου,  ληξιαρχικών πράξεων 
γάμου και αι τοιαύται περί μεταβολών, κατά το  άρθρον 14 του Νόμου, αυτών, 
καταχωρίζονται εις το περιθώριον των  οικείων ληξιαρχικών πράξεων γάμου. 
 
Άρθρο 15 
 1. Εις τα βιβλία θανάντων συντάσσονται αι ληξιαρχικαί πράξεις  θανάτου. Εις τα αυτά 
βιβλία καταχωρίζονται αι ληξιαρχικαί πράξεις  θανάτων γενομένων εν πλώ. 
 2. Αι σημειώσεις περί διορθώσεων, κατά το άρθρον 13 του Νόμου,  ληξιαρχικών πράξεων 
θανάτου, καταχωρίζονται εις το περιθώριον των  οικείων ληξιαρχικών πράξεων θανάτου. 
 
Άρθρο 16 
 Εις την ιατρικήν πιστοποίησιν περί του θανάτου αναφέρεται σαφώς η  αιτία αυτού. Και, επι 
μεν φυσικού θανάτου αναφέρεται η αρχική ασθένεια  και το τελειωτικόν σύμπτωμα το 
προκαλέσαν τον θάνατον, επί δε βιαίου  γίνεται μνεία του προκαλέσαντος αυτόν γεγονότος 
και ιδία εάν ούτος ήτο  τυχαίος, ή ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία, αναφερομένου και του 
μέσου ή  του τρόπου δια του οποίου προεκλήθη ο θάνατος. 
 
Άρθρο 17 
 1. Εις τα βιβλία εκθέσεων συντάσσονται αι ληξιαρχικαί πράξεις  αφανείας. Η άρσις της 
αφανείας ως και η μεταβολή του χρόνου ενάρξεως  αυτής καταχωρίζονται εις το 
περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως  αφανείας. 
 2. Εις τα αυτά βιβλία καταχωρίζονται διάφοροι εκθέσεις περί  πράξεων, εκ των εις τα 
άρθρα 14, 25 και 27 παρ. 1 του Νόμου,  αναφερομένων εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν 
υπάρχει εις το  ληξιαρχείον δι` οιονδήποτε λόγον συντεταγμένη η οικεία ληξιαρχική  
 πράξις γεννήσεως ή γάμου, εις το περιθώριον της οποίας έδει να  καταχωρισθή τοιαύτη 
μεταβολή ή προσθήκη. 
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Άρθρο 18 
 1. Τα αντίγραφα των παντός είδους συνταχθεισών ληξιαρχικών  πράξεων ενώπιον των 
ελληνικών προξενικών αρχών, ως και τα αντίγραφα  των κατά το άρθρον 42 παρ. 2 του 
Νόμου, συνταχθεισών ληξιαρχικών  πράξεων ενώπιον επιχωρίων αρχών, αφορωσών εις 
Έλληνας υπηκόους,  καταχωρίζονται εις το ληξιαρχείον Αθηνών εις ειδικόν προς τούτο 
βιβλίον.  
 2. Η καταχώρισις των αντιγράφων των κατά την προηγουμένην  παράγραφον 
συνταχθεισών ληξιαρχικών πράξεων συνίσταται εις την εξ  ολοκλήρου μεταγραφήν αυτών 
εις το προς τούτο ειδικόν βιβλίον. 
 
Άρθρο 19 
 1. Ληξιαρχικά γεγονότα γεννήσεων, γάμων και θανάτων λαβόντα χώραν  εις την αλλοδαπήν 
δια τα οποία δεν συνετάγησαν ληξιαρχικαί πράξεις,  κατά το άρθρον 42 παρ. 1 και 2 του 
Νόμου, δύνανται να καταχωρίζωνται  εις το ληξιαρχείον Αθηνών, εις το ειδικόν προς τούτο 
βιβλίον, κατά το  αυτό άρθρον 42 παράγρ. 3, 4 και 5 του Νόμου. 
 2. Εις το αυτό ειδικόν ληξιαρχικόν βιβλίον καταχωρίζονται και αι  υπό των ελληνικών 
δικαστηρίων εκδιδόμεναι αποφάσεις αι πιστοποιούσαι  γεννήσεις, γάμους και θανάτους 
Ελλήνων υπηκόων λαβόντας χώρας εις την  αλλοδαπήν. 
 
Άρθρο 20 
 Καταχώρισις διορθώσεων και μεταβολών  επί των ληξιαρχικών πράξεων 
 Δια την καταχώρισιν διορθώσεως, κατά το άρθρον 13 του Νόμου, ή  σημείωσιν μεταβολής, 
κατά το άρθρον 14 του Νόμου, εις το περιθώριον  ληξιαρχικής πράξεως, ο υπόχρεως προς 
δήλωσιν υποβάλλει αίτησιν εις τον  ληξίαρχον, προσάγων επισημον αντίγραφον του τίτλου, 
επί του οποίου  στηρίζεται η αίτησις, προσέτι δε, προκειμένου περί δικαστικής  
αποφάσεως, και τα έγγραφα, εκ των οποίων βεβαιούνται ότι αύτη κατέστη  τελεσίδικος ή 
αμετάκλητος, εφ` όσον κατά νόμον απαιτείται τοιαύτη. Τα συνοδεύοντα την αίτησιν 
έγγραφα φυλάσσονται εις ίδιον φάκελλον κατά το  άρθρον 21 του παρόντος. 
 
Άρθρο 21 
 Τα εις το ληξιαρχικόν γραφείο προσαγόμενα δια την σύνταξιν, προσθήκην, μεταβολήν ή 
διόρθωσιν ληξιαρχικής πράξεως απαιτούμενα  έγγραφα φυλάσσονται εις ιδίους κατ` είδος 
φακέλλους. 
 
Άρθρο 22 
 Τα της τηρήσεως των φακέλλων ορίζονται δι` οδηγιών του Υπουργείου  Εσωτερικών. 
 
Άρθρο 23 
 Έκδοσης αντιγράφων εκ των ληξιαρχικών βιβλίων 
  
 Αντίγραφα, πιστοποιητικά και αποσπάσματα εκ των ληξιαρχικών βιβλίων εκδίδονται υπό 
του ληξιάρχου κατόπιν αιτήσεως των  ενδιαφερομένων. 
 
Άρθρο 24 
 Βοηθητικά Βιβλία. 
 1. Εις έκαστον ληξιαρχείον, πέραν των υπό των άρθρου 8 παρ. 1 του  Νόμου οριζομένων 
προς τήρησιν κυρίων ληξιαρχικών βιβλίων, τηρούνται  και βοηθητικά βιβλία. 
 2. Τα βοηθητικά βιβλία είναι: 
 α) Πρωτόκολλον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 
 β) Πρωτόκολλον καταχωρίσεως αιτουμένων αντιγράφων, πιστοποιητικών και 
αποσπασμάτων εκ των ληξιαρχικών βιβλίων. 
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 γ) Πρωτόκολλον καταχωρίσεως οίκοθεν εκδιδομένων αντιγράφων και  αποσπασμάτων 
κατά το άρθρο 4 εδάφια στ` και ζ` του Νόμου. 
 δ) Αλφαβητικά ευρετήρια. 
 
Άρθρο 25 
 1. Τα αλφαβητικά ευρετήρια είναι γενικά ετήσια τηρούμενα εν δι`  έκαστον των εν άρθρω 8 
παρ. 1 του Νόμου αναφερομένων αντιστοίχων  κυρίων ληξιαρχικών βιβλίων. 
 2. Ληξιαρχεία πόλεων πραγματικού πληθυσμού άνω των πεντήκοντα  χιλιάδων δύνανται 
να τηρούν τα ευρετήρια εις πολλλαπλούν. 
 3. Εις τα ευρετήρια σημειούντα τα κάτωθι στοιχεία. 
 α) Εις το ευρετήριον των γεννήσεων το κύριον όνομα, το επώνυμον,  πατρώνυμον και 
μητρώνυμον του γεννηθέντος, επί εξωγάμου δε το επώμυμον  και κύριον όνομα, μόνον, της 
μητρός, ο τόμος και ο αύξων αριθμός της  οικείας ληξιαρχικής πράξεως. 
 β) Εις το ευρετήριον γάμου το επώνυμον, κύριον όνομα, πατρώνυμον  και μητρώνυμον των 
συζύγων, ο τόμος και ο αύξων αριθμός της οικείας  ληξιαρχικής πράξεως.  
 γ) Εις το ευρητήριον θανάτου το κύριον όνομα, επώνυμον και το  πατρώνυμον του 
θανόντος, επί εγγάμων δε γυναικών και το κύριον όνομα  του συζύγου, ο τόμος και ο αύξων 
αριθμός της οικείας ληξιαρχικής  πράξεως.  
 δ) Εις το ευρετήριον εκθέσεως το κύριον όνομα, επώνυμον και το  πατρώνυμον του 
προσώπου εις το οποίον αφορά η ληξιαρχική πράξις, το  είδος της πραξέως, ο τόμος και 
αύξων αριθμός αυτής. 
 4. Δια τα ληξιαρχικά γεγονότα του Εξωτερικού τηρούνται ίδια  ευρετήρια εις το ληξιαρχείον 
Αθηνών. 
 
Άρθρο 26 
 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου  1977. 
 Εις τον Ημέτερον επί των Εσωτερικών Υπουργόν, ανατίθεμεν την  δημοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος. 

3. Π.Δ. 9433/1976 Περί επιθεωρήσεως των ληξιαρχικών πράξεων  

Άρθρο Μόνο 
1. Η επιθεώρησις των ληξιαρχείων ενεργείται υπό των εν άρθρων 7 παράγραφος 1 του Ν. 
344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" οριζομένων οργάνων κατά τα εν τω άρθρω τούτω 
οριζόμενα. 
 2. Η επιθεώρησις των ληξιαρχείων, των μεν ευρισκομένων εις έδρας Πρωτοδικείων ή 
Ειρηνοδικείων, ενεργείται εις τα ληξιαρχικά γραφεία αυτών, των δε λοιπών δύναται να 
ενεργήται και δια προσκομίσεως των ληξιαρχικών βιβλίων και φακέλλων υπό των 
ληξιαρχίων εις το γραφείον  
 του αρμοδίου προς επιθεώρησιν οργάνου, κατόπιν εντολής αυτού. 
3. Κατά την επιθεώρησιν εξετάζεται η τήρησις των ληξιαρχικών βιβλίων και η εν γένει 
διεξαγωγή της ληξιαρχικής υπηρεσίας. 
Περί της επιθεωρήσεως ταύτης συντάσσεται εις διπλούν, ιδιαιτέρα έκθεσις δι` έκαστον 
ληξιαρχείον. 
4. Κατά την επιθεώρησιν εξετάζεται και η εργασία του ληξιάρχου, το ήθος, η υπηρεσιακή 
κατάρτισις, η ικανότης, η ευθυκρισία, η φιλοπονία, η καλή και ευπρεπής υπηρεσιακή και 
κοινωνική συμπεριφορά. 
Δι` έκαστον ληξίαρχον συντάσσεται, εις διπλούν, ιδιαιτέρα ατομική έκθεσις, περί της 
ικανότητος του ληξίαρχου και περί των εκ της επιθεωρήσεως διαπιστωθέντων και ιδία περί 
των διαπιστωθεισών παραβάσεων, των εχουσών χαρακτήρα πειθαρχικού παραπτώματος ή 
δυναμένων να αποδοθούν εις ηλαττωμένην επάρκειαν και ικανότητα του υπαιτίου.  
Διατυπούνται δε πρότασεις του επιθεωρήσαντος περί των τυχόν ληπτέων μέτρων. 
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5. Αι κατά τας παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου συντασσόμεναι εκθέσεις 
αποστέλλονται υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών εις τας υπό του άρθρου 7 του Ν. 
344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" οριζομένας αρχάς. 
 

4. Ν. 1805/1988 Εκσυγχρονισμός  του θεσμού του ποινικού μητρώου,  
τροποποίηση  ποινικών διατάξεων και ρύθμιση  άλλων σχετικών θεμάτων  

 
Άρθρο 14 
1. Όσοι ασκούν ληξιαρχικά καθήκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του 
ν.344/1976 (ΦΕΚ 143) αμέσως μετά τη σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης θανάτου ενός 
προσώπου αποστέλλουν αντίγραφό της στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου 
γέννησης του προσώπου που έχει αποβιώσει, καθώς και στην υπηρεσία Γενικού Ποινικού 
Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο ειδικός ληξίαρχος 
Αθηνών για θανάτους που συμβαίνουν στο εξωτερικό. 
 2. Αν ο τόπος γέννησης του προσώπου που έχει αποβιώσει είναι χώρα του εξωτερικού, 
αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου αποστέλλεται μόνο στην υπηρεσία Γενικού 
Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 344/1976, οι σχετικές ληξιαρχικές 
πράξεις ή διορθώσεις ή μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων διαβιβάζονται με τη 
διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. 
 4. Τα αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που αποστέλλονται στους εισαγγελείς 
ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων 
που έχουν αποβιώσει και αν πρόκειται για διαζευγμένες γυναίκες και τα στοιχεία 
ταυτότητας των τέως συζύγων. 
 5. Ο αρμόδιος εισαγγελέας και η υπηρεσία Γενικού Ποινικού Μητρώου, όταν λάβουν τα 
αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, αφαιρούν τα τυχόν υπάρχοντα δελτία 
ποινικού μητρώου που αναφέρονται στο πρόσωπο που έχει αποβιώσει και μεριμνούν για 
την καταστροφή τους. 
 

5. Ν. 2459/1997 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες  διατάξεις.  

Άρθρο 4 
Κατάργηση απαλλαγών από τα τέλη χαρτοσήμου 
 Καταργούνται οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις κατωτέρω 
διατάξεις: 
…….. 
 25) Του άρθρου 3 του ν.349/1976 (ΦΕΚ 149 Α`). 
 

6.  Ν. 2703/1999 Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π 
των Α.Ε.Ι . ,  Ε.Π.  των Τ.Ε.Ι . ,  γιατρών Ε.Σ.Υ.  και  διπλωματικών υπαλλήλων, 
ρύθμιση συνταξιοδοτικών  θεμάτων και άλλες διατάξεις.  

 
Παρ. 10 άρθρο 13 Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων 
10. Οι ληξίαρχοι του Κράτους αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους ασφαλιστικούς 
φορείς κύριας ασφάλισης αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, ανάλογα με την 
ιδιότητα του θανόντος, η οποία θα δηλώνεται κατά την έκδοση της ανωτέρω πράξης 
(συνταξιούχος Δημοσίου, συνταξιούχος Ι.Κ.Α., συνταξιούχος Τ.Ε.Β.Ε.). 
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7. Ν.4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας -  Αττικής και  άλλες 
διατάξεις.  

Άρθρο 49 
1. Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός εξήντα ωρών από το 
θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν, πέραν των απαιτουμένων κατά το άρθρο 
32 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» (Α΄ 143) δικαιολογητικών και τα εξής: 
(α) Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της 
σωρού του. Αν ο θανών δεν κατέλιπε τέτοια δήλωση ή σημείωμα, έγγραφη δήλωση του/της 
συζύγου αυτού ή του/της εν ζωή συντρόφου του θανόντος με τον/την οποίο/α ο τελευταίος 
είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 του ν. 
3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί και άλλες διατάξεις» (Α΄ 240) ή, 
τέλος, των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 
(β) Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει 
περαιτέρω ιατροδικαστικής διερευνήσεως και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα 
τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. 
Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, 
πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι 
αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά 
μέρη. Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτομή, κατόπιν σχετικής εντολής. 
2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος 
αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 36, 38 
και 39 του ν. 344/1976. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλες οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την διαμόρφωση του εντύπου της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
3. Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση 
της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός. 

8 .  Ν.  4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα (Α’  134).  

Άρθρο 5 
Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ 
20. Υφιστάμενοι ορισμοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως τον ορισμό νέων κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (Α΄ 143). 

9 .  Ν.  4674/2020 Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (Α’  53)  

Άρθρο 35 
Μεταβατική διάταξη 
[Η παρ. 1 του άρθρο 35 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και 
κατόπιν τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 ν. 4764/2020 (Α΄256).] 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α' 143), έως τις 31.12.2021 το Ειδικό 
Ληξιαρχείο συνεχίζει να μεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, 
οι οποίες προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και τις 
προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται από τα αρμόδια Προξενεία.  
2. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου διεκπεραιώνονται από αυτό. 
 

9. Ν.  4690/2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
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κορωνοϊού COVID -19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β)  
της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση  των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 
διατάξεις.  (Α’  104)  

 
Άρθρο 65 
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
1. Η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α' 143) μπορεί 
να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία 
του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσματα αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976. 
2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα 
πιστοποιητικά αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την 
αποδεικτική δύναμη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 
3274/2004 (Α΄ 195). 
3. Τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου που 
χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του 
εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και β) τα στοιχεία του αρμόδιου 
για την έκδοσή του οργάνου, γίνονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α' 68), όπως κυρώθηκε και ισχύει. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του 
παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  
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Γ. Μητρώα Αρρένων  

1. Ν. 2119/1993 Κύρωση Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων»  

Άρθρο 1 
 Τήρηση μητρώων αρρένων 
1. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα του Κράτους τηρείται ειδικό βιβλίο, που ονομάζεται "μητρώο 
αρρένων" και στο οποίο είναι γραμμένοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι. 
 Αυτό καταρτίζεται κατ` έτος γεννήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 μέχρι 22. 
Ο τύπος του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Εσωτερικών. 
 2. Σε κάθε νομαρχία και κάθε στρατολογικό γραφείο τηρείται, επίσης, όμοιο αντίτυπο του 
μητρώου αρρένων όλων των δήμων και κοινοτήτων, που υπάγονται στην περιφέρειά τους. 
 3. Τα έντυπα μητρώα αρρένων δεν καταστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση 
επανεκτυπώσεώς τους. 
 Αυτά τηρούνται με επιμέλεια από τις αρχές που αναφέρονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, από τις οποίες και ενημερώνονται ανελλιπώς με όλες τις επερχόμενες κάθε 
φορά μεταβολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 
 Ειδικώς, τα μητρώα αρρένων που τηρούνται από τα στρατολογικά γραφεία ενημερώνονται 
με τις επερχόμενες κάθε φορά μεταβολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το σχετικό 
κανονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 4. Υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη και πλήρη ενημέρωση των μητρώων αρρένων είναι: 
 α) Για τη νομαρχία: Ο υπάλληλος που ορίζεται από το νομάρχη, με την επίβλεψη του 
διευθυντή εσωτερικών της νομαρχίας, ο οποίος είναι συνυπεύθυνος. 
 β) Για το στρατολογικό γραφείο: Ο αξιωματικός ή ο δόκιμος έφεδρος αξιωματικός ή 
υπάλληλος που ορίζεται από το διευθυντή του γραφείου, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση 
και είναι συνυπεύθυνος. 
 γ) Για το δήμο: Ο υπάλληλος που ορίζεται από το δήμαρχο, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση 
και είναι συνυπεύθυνος. 
 δ) Για την κοινότητα: Ο γραμματέας αυτής με την επίβλεψη του προέδρου της κοινότητας, 
ο οποίος είναι συνυπεύθυνος. Ελλείψει γραμματέα υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος της 
κοινότητας. 
 
Άρθρο 2 
Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο αρρένων  
 `Όλοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι, που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό 
υποχρεούνται να είναι γραμμένοι σε μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας του Κράτους. 
 Οι ανήλικοι γράφονται στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο 
του οποίου είναι γραμμένοι ή οφείλουν να εγγραφούν κατά τις διατάξεις περί κτήσεως 
δημοτικότητας. 
 Οι ενήλικοι γράφονται στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας της προτιμήσεώς 
τους. 
 
Άρθρο 3 
 Αδήλωτοι 
 1. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων, που 
καταρτίσθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου, 
χαρακτηρίζονται ως "αδήλωτοι"." Οι αδήλωτοι έχουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία για τους γραμμένους στα μητρώα αρρένων Έλληνες 
υπηκόους. 
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 2. Οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και οι ελληνικές προξενικές αρχές, υποχρεούνται να 
μεριμνούν, χωρίς καθυστέρηση, για την εγγραφή στα μητρώα αρρένων των αδήλωτων που 
διαμένουν στην περιφέρειά τους. 
 3. Οι αδήλωτοι γράφονται στο μητρώο αρρένων με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως ή και με αίτηση κάθε πολίτη. 
 Αρμόδιος για την εγγραφή είναι ο νομάρχης, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο 
δήμος ή η κοινότητα ή το μητρώο αρρένων του οποίου πρέπει να εγγράφει ο αδήλωτος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. 
 
Άρθρο 4 
Καθορισμός ηλικίας αδήλωτων που διαμένουν στο εσωτερικό 
 1. Η ηλικία των εγγραφόμενων στο μητρώο αρρένων αδήλωτων που διαμένουν στο 
εσωτερικό καθορίζεται ως κατωτέρω: 
 α) Των παρουσιαζόμενων στις μονάδες κατατάξεως των ενόπλων δυνάμεων, για την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη 
στρατολογική νομοθεσία. 
 β) Όλων των λοιπών: Από τον αρμόδιο νομάρχη, όπως στην παρ. 3 του προηγούμενου 
άρθρου ορίζεται. 
 2. Ο νομάρχης καθορίζει, υποχρεωτικά, έτος γεννήσεως, ως κατωτέρω, κατά σειρά 
προτεραιότητας: 
 α) Για όσους έχουν κάνει έναρξη εκπληρώσεως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή για 
εκείνους που έχουν εκπληρώσει αυτές: Το έτος γεννήσεως με το οποίο άρχισαν να 
εκπληρώνουν, εκπλήρωσαν ή εξαγόρασαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
 β) Για όσους είχαν διαγραφεί από το μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας για 
οποιονδήποτε νόμιμο λόγο: Το έτος γεννήσεως με το οποίο ήταν γραμμένοι στο μητρώο 
αρρένων. 
 γ) Για όσους υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα 
ημέρες από της γεννήσεως: Το έτος γεννήσεως που αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη. 
 3. Για όσους δεν υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, ο 
νομάρχης καθορίζει έτος γεννήσεως αυτό που προκύπτει από επίσημα στοιχεία. 
 Εάν το έτος γεννήσεως δεν προκύπτει από επίσημα στοιχεία ή γεννώνται αμφιβολίες γι` 
αυτό, μπορεί ο νομάρχης να διατάσσει την αυτοπρόσωπη παρουσία του αδήλωτου και να 
καθορίζει, κατά την ελεύθερη κρίση του, το έτος γεννήσεως αυτού. 
 4. Από τους εγγραφομένους στο μητρώο αρρένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, 
μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της ηλικίας που έχει καθορισθεί, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. 
 
Άρθρο 5 
Καθορισμός ηλικίας αδήλωτων που διαμένουν στο εξωτερικό 
 1. Η ηλικία των εγραφόμενων στο μητρώο αρρένων αδήλωτων, που διαμένουν στο 
εξωτερικό, καθορίζεται από τον ύΕλληνα έμμισθο πρόξενο στην περιφέρεια του οποίου 
διαμένει ο αδήλωτος. 
 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή. 
 3. Όλα τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό της ηλικίας και την εγγραφή του αδήλωτου 
διαβιβάζονται στον αρμόδιο νομάρχη για την έκδοση σχετικής αποφάσεως κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3. 
 4. Οι ελληνικές προξενικές αρχές υποχρεούνται να εγγράφουν όλους του Έλληνες 
υπηκόους, που διαμένουν στην περιφέρειά τους, σε ειδικό βιβλίο που καλείται "προξενικό 
μητρώο". Ο τύπος αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Τα 
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στοιχειά των εγγραφόμενων λαμβάνονται από επίσημα πιστοποιητικά ή από σχετικά 
έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών. 
 
Άρθρο 6 
 Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια 
 1. Οι αλλοδαποί, ομογενείς ή αλλογενείς, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια 
γράφονται, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της 
κοινότητας του τόπου της κατοικίας τους κατά το χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. 
Το έτος γεννήσεως αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων 
άρθρων 4 και 5. 
 2. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με την 
κατάταξή τους είτε ως εθελοντές στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε ως εισαχθέντες με 
παραγωγικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών, γράφονται με απόφαση του αρμόδιου 
νομάρχη στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας της προτιμήσεώς τους, με το 
έτος γεννήσεως που έγιναν δεκτοί για κατάταξη. 
 3. Όσοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια 
επανεγγράφονται, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στο μητρώο αρρένων του δήμου ή 
της κοινότητας στο οποίο ήταν γραμμένοι, προ της διαγραφής τους με τα ίδια στοιχεία και 
έτος γεννήσεως. 
 
Άρθρο 7 
 Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων 
 1. Για τους εγγεγραμμένους πλέον της μιας φοράς στα μητρώα αρρένων του ίδιου ή άλλου 
δήμου ή κοινότητας και με το ίδιο ή διαφορετικό έτος  γεννήσεως, επικρατέστερη εγγραφή, 
κατά σειρά προτεραιότητας, θεωρείται: 
 α) Αυτή με την οποία άρχισαν να εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 
 β) Αυτή που έγινε με βάση τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, η οποία συντάχθηκε μέσα σε 
ενενήντα ημέρες από τη γέννηση. 
 γ) Αυτή που έγινε πρώτη, εφόσον οι εγγραφές αναφέρονται σε διάφορα έτη γεννήσεως και 
 δ) Η εγγραφή στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι 
γραμμένος ή οφείλει να είναι γραμμένος, άλλως η εγγραφή που προτιμά αυτός που έχει τη 
γονική μέριμνα επί ανηλίκου ή ο ίδιος εφόσον είναι ενήλικος. Η περίπτωση αυτή αφορά 
τους εγγεγραμμένους με το αυτό έτος γεννήσεως. 
 2. Η διαγραφή αυτών από το μητρώο αρρένων ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, 
ύστερα από πρόταση του διευθυντή του στρατολογικού γραφείου. 
 Αρμόδιος για τη διαγραφή είναι ο νομάρχης στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο 
δήμος ή η κοινότητα από το μητρώο αρρένων του οποίου πρέπει να διαγραφεί ο πλέον της 
μιας φοράς γραμμένος, αρμόδιο δε στρατολογικό  γραφείο το αντίστοιχο (γραφείο). 
 3. Σε περίπτωση διαφωνίας του νομάρχη με την πρόταση του διευθυντή του 
στρατολογικού γραφείου, η υπόθεση παραπέμπεται από το νομάρχη, μέσα σ’ ένα μήνα 
από τότε που περιήλθε σ’ αυτόν, στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος και αποφασίζει 
σχετικά. 
 Επί αντιρρήσεων του εγγεγραμμένου κατά της αποφάσεως του νομάρχη αποφαίνεται 
επίσης ο Υπουργός των Εσωτερικών. 
 
Άρθρο 8 
Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας 
 1. Όσοι πεθαίνουν ή κηρύσσονται σε αφάνεια διαγράφονται από τα μητρώα αρρένων με 
απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στον οποίο υποβάλλονται ή αποστέλλονται τα εξής 
δικαιολογητικά: 
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 α) Σε περίπτωση θανάτου, πιστοποιητικό θανάτου, που εκδίδει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος 
της κοινότητας, του δήμου ή της κοινότητας, στα μητρώα αρρένων του οποίου είναι 
γραμμένος. 
 β) Αν πρόκειται περί θανάτου προσώπου που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα σώματα 
ελληνικής αστυνομίας, πυροσβεστικού ή λιμενικού, έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού 
γραφείου. 
 γ) Αντίγραφο της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, για όσους κηρύσσονται σε 
αφάνεια. 
 2. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποβάλλουν στον αρμόδιο νομάρχη, στο τέλος 
κάθε μήνα, τα πιστοποιητικά θανάτου όσων πέθαναν. 
 Τα πιστοποιητικά αυτά προσυπογράφουν, προκειμένου περί δήμου ο αρμόδιος υπάλληλος 
του δήμου, προκειμένου δε περί κοινότητας, ο γραμματέας. 
 3. Αν, μετά τη διαγραφή εξακριβωθεί ότι βρίσκεται στη ζωή αυτός που διαγράφτηκε, τότε, 
με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, επανεγγράφεται στο μητρώο αρρένων από το οποίο 
είχε διαγραφεί και με τα αυτά στοιχεία και έτος γεννήσεως. 
 
Άρθρο 9 
 Διαγραφή όσων δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια 
 1. Όσοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων, χωρίς να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, 
διαγράφονται με απόφαση του νομάρχη. 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διαγράφονται όσοι, για οποιονδήποτε λόγο, 
χάνουν ή κηρύσσονται έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας. 
 
Άρθρο 10 
Διαγραφή ανύπαρκτων 
 1. Όσοι είναι γραμμένοι στο μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας, κατά την αρχική 
σύνταξή του, με ελλιπή ή πλήρη τα στοιχεία τους και δεν παρουσιαστούν σε στρατολογικό 
γραφείο ή στρατιωτική μονάδα για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, 
χαρακτηρίζονται "ανύπαρκτοι", εφόσον πιστοποιείται από τις αρμόδιες δημοτικές ή 
κοινοτικές και από τις αστυνομικές αρχές ότι δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής και ότι 
πρόκειται για πρόσωπα άγνωστης διαμονής ή τύχης. 
 2. Οι ανύπαρκτοι διαγράφονται από το μητρώο αρρένων με απόφαση του αρμόδιου 
νομάρχη, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του οικείου στρατολογικού γραφείου. 
 3. Αν όμως, μετά τη διαγραφή τους, εξακριβωθεί ότι βρίσκονται στη ζωή, με όμοια 
απόφαση του νομάρχη ξαναγράφονται στο μητρώο αρρένων του αυτού δήμου ή 
κοινότητας και με τα ίδια στοιχεία και έτος γεννήσεως. 
 
Άρθρο 11 
Συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων 
 1. Τα ελλιπή και εσφαλμένα στοιχεία των εγγραφών στα μητρώα αρρένων 
συμπληρώνονται ή διορθώνονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη. 
 2. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων υποχρεούνται να συγκεντρώνουν, χωρίς 
καθυστέρηση, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να τα στέλνουν στο 
νομάρχη για την έκδοση της σχετικής αποφάσεως. 
 
Άρθρο 12 
 Μετεγγραφές  
 1. Οποίος μεταδημοτεύει μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα αρρένων του δήμου ή της 
κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου φέρεται γραμμένος, διαγραφόμενος από το 
μητρώο αρρένων στο οποίο είχε εγγραφεί. 
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 2. Για τη μετεγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν πρόκειται για ανήλικο 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Η αίτηση υποβάλλεται 
στο στρατολογικό γραφείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα 
από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή. 
 3. Η διαγραφή ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται 
ο δήμος ή η κοινότητα από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή, που 
εκδίδεται μετά από πρόταση του διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. 
 Η εγγραφή ενεργείται με απόφαση του νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο 
δήμος ή η κοινότητα στο μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η εγγραφή, βάσει της 
απόφασης διαγραφής. 
 4. Η μετεγγραφή επιτρέπεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ο 
ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας, που προκύπτει από την εγγραφή 
του στο μητρώο αρρένων. 
 Η ηλικία στην περίπτωση αυτήν υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
στρατολογικής νομοθεσίας. 
 5. Σε καιρό ειρήνης ή κατά τη διάρκεια μερικής επιστράτευσης η μετεγγραφή επιτρέπεται 
ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν: 
 α) Εκπληρώσει ή εξαγοράσει όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
 β) Απαλλαγεί της υποχρεώσεως για στράτευση. 
 γ) Διαγραφεί από την εφεδρεία των ενόπλων δυνάμεων. 
 
Άρθρο 13 
Μεταβολές - Δικαιολογητικά  
 1. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στα μητρώα αρρένων ενεργείται με απόφαση του 
νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα. 
 Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές, που τηρούν μητρώα αρρένων. 
 2. Αντίγραφα των αποφάσεων, που εκδίδει ο νομάρχης κάθε χρόνο για τις πάσης φύσεως 
μεταβολές στα μητρώα αρρένων, βιβλιοδετούνται και φυλάσσονται προσεκτικά από τον 
υπάλληλο της περίπτωσης α` της παραγράφου 4 του άρθρου 1. 
 3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση έκδοσης αποφάσεως του 
νομάρχη, η διαδικασία υποβολής τους, ως και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος νόμου καθορίζονται  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
Άρθρο 14 
 Επιθεώρηση μητρώων αρρένων 
 1. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας, μπορεί να εξουσιοδοτεί τους διευθυντές των στρατολογικών γραφείων να 
ενεργούν επιθεώρηση στα τηρούμενα, από τους δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειάς 
τους, μητρώα αρρένων. 
 2. Οι εκθέσεις, που συντάσσονται από τους διευθυντές των στρατολογικών γραφείων, 
κοινοποιούνται στις οικείες νομαρχίες για την τακτοποίηση των τυχόν πλημμελών 
ενεργειών ή παραλείψεων που διαπιστώθηκαν. 
 
Άρθρο 15 
 Βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων 
 1. Σε κάθε ναό τηρείται "βιβλίο βαπτίσεων", στο οποίο γράφονται όλα τα τέκνα που 
βαπτίζονται. 
 2. Ομοίως, σε κάθε τέμενος ή συναγωγή τηρείται "βιβλίο γεννήσεων", στο οποίο 
γράφονται όλα τα τέκνα των μουσουλμάνων ή ισραηλιτών, που γεννιούνται στην οικεία 
περιφέρεια. 
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 3. Τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται και ενημερώνονται από τον αρμόδιο εφημέριο ή τον 
οικείο θρησκευτικό λειτουργό. 
 4. Ο τύπος των βιβλίων αυτών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. 
 
Άρθρο 16 
 Στρατολογικοί πίνακες 
 1. Οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται μέχρι 1ης Απριλίου κάθε χρόνου το αργότερο, 
να καταρτίζουν, σε δύο αντίτυπα και να υποβάλλουν στην αρμόδια νομαρχία στρατολογικό 
πίνακα, εκείνων που υποχρεούνται το οριζόμενο έτος να παρουσιασθούν στα στρατολογικά 
γραφεία για την κατάθεση των σχετικών με την επιλογή τους εντύπων. 
 2. Οι στρατολογικοί πίνακες συντάσσονται με βάση τα μητρώα αρρένων, που τηρούν οι 
δήμοι και οι κοινότητες και περιλαμβάνουν: 
 α) Όλους αυτούς που είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο έτος γεννήσεως και δεν έχουν 
διαγραφεί νομίμως. 
 β) Παραλειφθέντες ή αδήλωτους, που έχουν γεννηθεί κατά το ίδιο ως άνω 
 έτος. 
 3. Οι στήλες των στρατολογικών πινάκων, πριν υποβληθούν στην οικεία νομαρχία, 
συμπληρώνονται για μεν τα ληξιαρχικά στοιχεία από τα μητρώα αρρένων, για δε τις 
υπόλοιπες ενδείξεις με υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ή της μητέρας ή από άλλα στοιχεία. 
 4. Γι` αυτούς που πρέπει να εγγραφούν (παραλειφθέντες ή αδήλωτους), για όσους πρέπει 
να διαγραφούν για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο από τα μητρώα αρρένων (με εξαίρεση τα 
πρόσωπα άγνωστης διαμονής ή τύχης που 
 διαγράφονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10), ως και για εκείνους που είναι γραμμένοι 
με ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία, επισυνάπτονται τα απαιτούμενα, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιολογητικά. 
 5. Ο νομάρχης, μόλις περιέλθουν στη νομαρχία οι ανωτέρω πίνακες: 
 α) Δίδει εντολή να γίνει έλεγχος για την πληρότητα και την κανονική σύνταξή τους. 
 β) Εκδίδει, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, σχετικές αποφάσεις. 
  γ) Βεβαιώνει αυτούς μετά προηγούμενη διαπίστωση ότι έχουν γίνει οι μεταβολές, που 
επήλθαν με βάση τις αποφάσεις αυτές. 
 6. Ο τύπος, η ημερομηνία αποστολής από τις νομαρχίες των στρατολογικών πινάκων στα 
αρμόδια στρατολογικά γραφεία, ως και κάθε άλλη σχετική με αυτούς απαραίτητη 
λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 
 Με όμοια υπουργική απόφαση μπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής των 
στρατολογικών πινάκων, που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. 
 
Άρθρο 17 
 Ετήσιο μητρώο αρρένων 
 Στο μητρώο αρρένων που καταρτίζεται κάθε χρόνο για κάθε δήμο ή κοινότητα του 
Κράτους, γράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, όλα τα 
άρρενα τέκνα Ελλήνων υπηκόων, που γεννήθηκαν ζώντα κατά το προηγούμενο έτος. 
 
Άρθρο 18 
 Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων  
 1. Το ετήσιο μητρώο αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται ως 
ακολούθως: 
 α) Στους δήμους: Από το δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, τον αρμόδιο 
για τα μητρώα αρρένων υπάλληλο του δήμου και από τον οικείο ληξίαρχο, ως μέλη 
 β) Στις κοινότητες: Από τον πρόεδρο της κοινότητας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως 
πρόεδρο, το γραμματέα της κοινότητας και το ληξίαρχο, ως μέλη. 
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 2. `Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της 
επιτροπής, μετέχει σ` αυτήν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον 
αναπληρωτή του, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο 
κάθε έτους. 
 3. Η επιτροπή αυτή, που συνέρχεται με μέριμνα του προέδρου, συνεδριάζει στο 
δημαρχιακό ή κοινοτικό κατάστημα, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται ομόφωνα. Τυχόν 
διαφωνία αναφέρεται σε πρακτικό, που  συντάσσεται ειδικά για το σκοπό αυτόν. 
 
Άρθρο 19 
Στοιχεία καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων 
 1. Το ετήσιο μητρώο αρρένων καταρτίζεται βάσει αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων 
γεννήσεως, που αφορούν στους ζώντες άρρενες Έλληνες υπηκόους, που γεννήθηκαν κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
 2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους οι ληξίαρχοι και οι διπλωματικοί ή προξενικοί 
υπάλληλοι, που ασκούν ληξιαρχικά καθήκοντα στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να στέλνουν 
στον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας  τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως για την εγγραφή στα μητρώα 
αρρένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. 
 Οι ληξίαρχοι μπορούν, αντί της αποστολής αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, να 
θέτουν υπόψη της επιτροπές της έδρας τους, στην οποία μετέχουν, τα ληξιαρχικά βιβλία. 
 3. Κάθε μεταγενέστερη προσθήκη, διόρθωση ή μεταβολή στοιχείων της ληξιαρχικής 
πράξεως γεννήσεως γνωστοποιείται στον αρμόδιο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. 
 4. Μέσα στη δίμηνη προθεσμία, που ορίζεται με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι 
εφημέριοι και οι οικείοι θρησκευτικοί λειτουργοί στέλνουν στον αρμόδιο δήμαρχο ή 
πρόεδρο της κοινότητας ονομαστική κατάσταση, που συντάσσεται από τα βιβλία 
γεννήσεων και βαπτίσεων τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15. Με βάση την ονομαστική 
αυτήν κατάσταση, η οποία  περιλαμβάνει τα άρρενα τέκνα, που γεννήθηκαν ζώντα κατά το 
προηγούμενο έτος, η επιτροπή του προηγούμενου άρθρου προβαίνει στην αναζήτηση των 
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, που δεν περιήλθαν σ` αυτή. 
 
Άρθρο 20 
  Καταρτισμός ετήσιου μητρώου αρρένων 
 1. Η επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 18, αφού ελέγξει τα στοιχεία του 
προηγούμενου άρθρου, καταρτίζει μέσα στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου 
ονομαστικό κατάλογο, στον οποίο εγγράφει με απόλυτη αλφαβητική σειρά όλους τους 
άρρενες. Ο κατάλογος αυτός υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 
 2. Μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα Μαίου τοιχοκολλάται αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού, με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής, στον καθορισμένο για το σκοπό αυτόν 
τόπο ανακοινώσεων του δημαρχιακού ή κοινοτικού καταστήματος, όπου παραμένει μέχρι 
τέλους του ίδιου μήνα. 
 Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό παρουσία δύο μαρτύρων. 
Παράλληλα ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας προσκαλεί με κάθε πρόσφορο μέσο 
(τύπο, ραδιόφωνο, αγγελίες σε εκκλησίες κ.λπ.) τους ενδιαφερόμενους, όπως, μέσα στο 
ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους επί του περιεχομένου 
του καταλόγου. 
 
Άρθρο 21 
Έλεγχος ενστάσεων. 
 1. Η επιτροπή, που συνέρχεται μέσα στο μήνα αποφαίνεται επί των ενστάσεων που τυχόν 
υποβλήθηκαν και για όσες από αυτές έγιναν αποδεκτές επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές 
και συντάσσει σχετικά πρακτικό. 
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 2. Ακολούθως, η επιτροπή ανασυντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα τον ονομαστικό κατάλογο, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, τον υπογράφει και τον 
στέλνει στον οικείο νομάρχη μέχρι τίτλους του ίδιου μήνα. Μαζί με τα αντίτυπα του 
ονομαστικού καταλόγου στέλνονται τα πρακτικά και το αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως`. 
 
Άρθρο 22 
 Οριστικοποίηση ετήσιου μητρώου αρρένων 
 Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των ονομαστικών καταλόγων ο Νομάρχης τους 
οριστικοποιεί. Με την οριστικοποίηση αυτή οι κατάλογοι αποτελούν τα ετήσια μητρώα 
αρρένων". 
 
Άρθρο 23 
Εκτύπωση ετησίου μητρώου αρρένων 
 1. Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο ο νομάρχης στέλνει στις αρχές του άρθρου 1, που τηρούν τα 
μητρώα αρρένων, από ένα αντίτυπο του ετήσιου μητρώου αρρένων. 
 Μέσα στην ίδια προθεσμία στέλνει όμοιο αντίτυπο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να 
μεριμνήσει για την εκτύπωσή του, με έξοδα που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του. 
 2. Τα εκτυπωθέντα ετήσια μητρώα αρρένων στέλνονται στον αρμόδιο νομάρχη για έλεγχο 
και ενημέρωση, σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν, ως και για τη διόρθωση των τυχόν 
σφαλμάτων ή παραλείψεων, που έγιναν κατά την εκτύπωση. 
 3. Ακολούθως οριστικοποιεί τα ετήσια μητρώα αρρένων και στέλνει από ένα αντίτυπο στις 
αρχές του άρθρου 1 που τηρούν αυτά. Μετά τη λήψη του αντίτυπου, οι αρχές αυτές 
καταστρέφουν το αντίστοιχο χειρόγραφο ή δακτυλαγραφημένο ετήσιο μητρώο αρρένων. 
 
Άρθρο 24 
 Βιθλιοθέτηση μητρώων αρρένων 
 1. Τα έντυπα ετήσια μητρώα αρρένων πέντε ετών για τους δήμους και δέκα ετών για τις 
κοινότητες βιβλιοδετούνται σε ένα σώμα με μέριμνα του νομάρχη, ο οποίος δύναται, κατά 
την κρίση του και ανάλογα με τον όγκο του ετήσιου μητρώου αρρένων, να επιτρέπει τη 
βιβλιοδέτηση και μικρότερου αριθμού αυτών. 
 2. Η δαπάνη βιβλιοδέτησης του μητρώου αρρένων, για όλες τις αρχές του άρθρου 1 που τα 
τηρούν, βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή κοινότητας. 
 
Άρθρο 25 
Μητρώα αρρένων δήμων ή κοινοτήτων που αναγνωρίζονται ή ενώνονται 
 1. Σε περίπτωση αναγνωρίσεως ενός συνοικισμού σε δήμο ή κοινότητα καταρτίζεται από 
την αρχή νέο μητρώο αρρένων, βάσει αυτού που υπάρχει, δια μεταφοράς των αντιστοίχων 
εγγραφών από το παλαιό στο νέο. 
 2. Σε περίπτωση ενώσεως δήμων ή κοινοτήτων καταρτίζεται και πάλι νέο μητρώο αρρένων, 
στο οποίο μεταφέρονται οι αντίστοιχες εγγραφές από τα παλαιά στο νέο, με τη σειρά που 
αναφέρονται οι δήμοι και οι κοινότητες στο προεδρικό διάταγμα ενώσεως αυτών. 
 3. Σε περίπτωση αποσπάσεως συνοικισμού δήμου ή κοινότητας και προσαρτήσεώς του σε 
άλλο δήμο ή κοινότητα μεταφέρονται οι αντίστοιχες εγγραφές στο μητρώο αρρένων στη 
συνέχεια των υφιστάμενων εγγραφών. 
 
Άρθρο 26 
 Ανασύνταξη μητρώων αρρένων  
 Τα μητρώα αρρένων, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο καταστρέφονται ή χάνονται, 
ανασυντάσσονται με μέριμνα των αρμοδίων νομαρχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Εσωτερικών. 
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Άρθρο 27 
Ποινικές διατάξεις  
 1. Όσοι παραλείπουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα 
νόμο τιμωρούνται, οι μεν υπάλληλοι (κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού 
Κώδικα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, οι δε λοιποί κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 458 του ίδιου Κώδικα. 
 2. Οι ανωτέρω, εάν ενήργησαν από αμέλεια, τιμωρούνται με χρηματική ποινή μέχρι 20.000 
δρχ. 
 
Άρθρο 28 
 Καταργούμενες διατάξεις 
 Από της ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργούνται, το ν.δ. 762/1970 "περί μητρώων 
αρρένων και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι 
 

2.  Ν. 2307/1995 Προσαρμογή αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις  
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις  

 
Άρθρο 9 
Ιθαγένεια - Μητρώα Αρρένων - Δημοτολόγια - Ληξιαρχεία 
 1. Με πράξη του Νομάρχη διαπιστώνεται η κτήση ή μη της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων 
που ζητούν να καθορισθεί η ιθαγένειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 3370/1955, ΦΕΚ 258 Α`), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και με τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, 
καθώς και διεθνείς συμβάσεις, και συνθήκες. 
 Για την έκδοση της ανωτέρω πράξης απαιτείται έρευνα όλων των δικαιολογητικών και 
στοιχείων του αιτούντος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη 
διαπίστωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. 
 Μετά τη θετική διαπίστωση αυτών οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάζονται στον οικείο 
Νομάρχη προς έκδοση εντός διμήνου της διαπιστωτικής πράξης. Παρερχομένης απράκτου 
της ανωτέρω προθεσμίας η πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 
 2. `Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 3370/1955, ΦΕΚ 258 Α`), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 1438/1984 (ΦΕΚ 60 Α`) και 
2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α`), αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης", εφεξής νοείται ο "αιρετός 
Νομάρχης". 
 3. Όπου στο κείμενο των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 5 του ν. 1763/1988 
"Στρατολογία των Ελλήνων" αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης", εφεξής νοείται ο "αιρετός 
Νομάρχης". 
 4. Όπου στα κείμενα των κατωτέρω διατάξεων του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Β`) "Κύρωση 
Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων" αναγράφεται η λέξη "Νομάρχης" εφεξής 
νοείται ο "αιρετός Νομάρχης", και όπου η λέξη "Νομαρχία", εφεξής νοείται η "Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση". 
 `Αρθρο 1 παράγραφοι 2 και 4 περίπτ. α` 
 `Αρθρο 3 παράγραφος 3 
 `Αρθρο 4 παράγραφοι 1 περίπτ. β` 2 και 3 
 `Αρθρο 5 παράγραφος 3 
 `Αρθρο 6 παράγραφοι 1,2 και 3 
 `Αρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 
 `Αρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 3 
 `Αρθρο 9 παράγραφος 1 
 `Αρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 
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 `Αρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 
 `Αρθρο 12 παράγραφος 3 
 `Αρθρο 13 παράγραφοι 1,2 και 3 
 `Αρθρο 14 παράγραφος 2 
 `Αρθρο 16 παράγραφοι 1,3,5, και 6 
 `Αρθρο 21 παράγραφος 2 
 `Αρθρο 22 
 `Αρθρο 23 παράγραφοι 1,2, και 3 
 `Αρθρο 24 παράγραφος 1 
 `Αρθρο 26 
[……] 
 20. Οι υπηρεσίες των Ληξιαρχείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται αντίστοιχα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης και αποτελούν υπηρεσίες των Δήμων αυτών, με αρμοδιότητα για γεγονότα 
που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρειά τους. 
 21. Οι αρμοδιότητες του Ληξιαρχείου Αθηνών για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην 
αλλοδαπή ασκούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η διάρθρωση της υπηρεσίας του ληξιαρχείου αυτού σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητές 
τους, οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα της οργάνωσης της κεντρικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού η παραπάνω 
υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης. 
 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θέσεις προσωπικού της παραγράφου 9 του 
άρθρου τρίτου του ν.2347/1995 και το προσωπικό που τις κατέχει μεταφέρεται στην 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 22. Τα κινητά πράγματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Ληξιαρχείων 
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης περιέχονται στους αντίστοιχους Δήμους. 
 Εξαιρούνται αυτά που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες οι οποίες ασκούν τις 
αρμοδιότητες για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή, οι οποίες συγκροτούν το 
συσταθέν ειδικό ληξιαρχείο για τα γεγονότα αυτά. 
 23. Ο ισχύων οργανισμός των Ληξιαρχείων αυτών, μέχρι τη σύνταξη οργανισμού από τους 
Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συγκροτεί τον Προσωρινό οργανισμό τους. 
 24. Με απόφαση της οικείας δημαρχιακής επιτροπής καταρτίζεται μέσα σε ένα χρόνο από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος ο εσωτερικός οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας 
καθενός από τα παραπάνω Ληξιαρχεία, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση τους σε 
οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες τους, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες και 
κλάδους και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι 
προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. 
 25. Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετεί στα μεταφερόμενα 
ληξιαρχεία, προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στο οικείο δημοτικό ληξιαρχείο και 
καταλαμβάνει τις θέσεις του προσωρινού οργανισμού τους, τις οποίες κατείχε και στα 
μεταφερόμενα ληξιαρχεία. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στο οικείο 
δημοτικό ληξιαρχείο κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης 
δημοσίων υπαλλήλων μέχρι την έκδοση των νέων οργανισμών των δημοτικών ληξιαρχείων 
και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων τους. 
 Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή, που 
κοινοποιείται στο Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο δήμο. 
 Για την άμεση έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας της παραγράφου 28 του παρόντος 
άρθρου μεταφέρονται στην υπηρεσία αυτή από το μεταφερόμενο στο Δήμο Αθηναίων 
Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού: 
 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός  3 
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 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Ειδικών Ληξιαρχείων (προσωρινός) 3 
 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός  6 
 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός Ειδικών Ληξιαρχείων (προσωρινός)  12 
 Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού  1 
 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  1 
 Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στο μεταφερόμενο 
Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
 26. Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τα μεταφερόμενα ληξιαρχεία κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Τις θέσεις αυτές 
καταλαμβάνουν οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες στα μεταφερόμενα 
ληξιαρχεία. 
 27. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 20 έως και 26 του άρθρου αυτού αρχίζει έξι 
(6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 30. Το Ειδικό Ληξιαρχικό αρχίζει να λειτουργεί έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

3.  Ν. 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις  

 
Άρθρο 1 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 
 1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις 
Περιφέρειες : 
 Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης : 
 1) Η έρευνα των δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η 
ιθαγένειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 
3370/1955, ΦΕΚ 258 Α.), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς 
και με τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, καθώς και διεθνείς συμβάσεις και 
συνθήκες (άρθρο 9 παρ.1 του ν. 2307/ 1995, ΦΕΚ 113 Α`). 
 2) Η επίλυση αμφισβητήσεων σχετικά με τη διαγραφή δύο ή περισσότερες φορές 
εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων επί διαφωνιών Νομάρχη και διευθυντή 
στρατολογικού γραφείου ή αντιρρήσεων πολλαπλώς εγγεγραμμένων κατ` αποφάσεων του 
Νομάρχη (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2119/1993, ΦΕΚ 23 Α`). 
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Δ. Λοιπές Διατάξεις  

1. Ν. 2573/1953 Περί αλλαγής πατρωνύμου επωνύμου και προσλήψεως 
επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου (Α’241)  

 
Άρθρο Μονό4 
1. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψης πατρωνύμου και 
μητρωνύμου σε παιδιά γεννηθέντα χωρίς νόμιμο γάμο των γονέων τους ή αγνώστων 
γονέων γίνεται με απόφαση του Νομάρχη. 
 Επίσης, η προσθήκη στοιχείων που λείπουν στις εγγραφές στα μητρώα αρρένων ή στα 
δημοτολόγια, καθώς και η διόρθωση αυτών, εκτός της ηλικίας, για την οποία προβλέπουν 
ειδικές διατάξεις, γίνεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπάγγελτα, με 
απόφαση του Νομάρχη. 
 2. Προκειμένου περί: α) ελλήνων του εξωτερικού, β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν 
την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια, ο Νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να 
αποφασίσει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή, τόσο του 
επωνύμου, όσο και του κύριου ονόματος. 
 Οι ανωτέρω αποφάσεις του Νομάρχη κοινοποιούνται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα και 
Στρατολογικό Γραφείο. 
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο 
πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου. 
 

2.  Π.Δ. 391/1982 Για τη  ρύθμιση  λεπτομερειών σχετ ικά με την τέλεση των 
πολιτικών  γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο  της 
βεβαιωτικής πράξης για την  τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων  

Άρθρο 1 
 Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου. 
 1. Το καθένα από τα πρόσωπα που επιθυμούν να τελέσουν γάμο μεταξύ τους με όποιον 
από τους τύπους που ορίζονται από το άρθρο 1367 του Αστικού Κώδικα απευθύνει πριν 
από την τέλεση του γάμου στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της κατοικίας του 
αίτηση, με την οποία ζητεί να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1368 του 
Αστικού Κώδικα άδεια. Εφόσον πρόκειται για περίπτωση που δεν εμπίπτει στη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 1369 ΑΚ. με την ίδια αίτηση ζητείται να γίνει και η δημόσια 
γνωστοποίηση, κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1369 Α.Κ. 
 2. Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία, που αναγράφονται στην 
πρώτη παράγραφο του άρθρου 1369 ΑΚ, τόσο αυτού ή αυτής που την υποβάλλει όσο και 
του άλλου προσώπου, με το οποίο πρόκειται να γίνει ο γάμος. 
 3. Μαζί με την αίτηση των προηγουμένων παραγράφων υποβάλλονται υποχρεωτικά : α) 
απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος, στο οποίο να φαίνονται η 
ημερομηνία και το έτος της γέννησής του β) για την περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, 
δήλωση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του, ότι συναινεί στην τέλεση από αυτόν του 
συγκεκριμένου γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την 
οποία χορηγήθηκε η σχετική συναίνεση για το λόγο ότι αρνήθηκε να τη χορηγήσει το 
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή δήλωση του τελευταίου, ότι χορηγεί τη συναίνεση 
γίνεται είτε σε συμβολαιογράφο είτε στον ειρηνοδίκη της κατοικίας του ανηλίκου, οι οποίοι 
ελέγχουν, με βάση έγγραφα στοιχεία που επισυνάπτουν στη συντασσόμενη από αυτούς 
πράξη, την εξουσία του δηλούντος να δώσει τη συναίνεση αν τη συναίνεση δίνουν ο 
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πατέρας και η μητέρα αρκεί η υπογραφή τους, βεβαιωμένη από την αστυνομία, πάνω στην 
αίτηση γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1969 ότι δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, στο πρόσωπο του αιτούντος ή στις σχέσεις του με το άλλο πρόσωπο με το 
οποίο αυτός πρόκειται να τελέσει γάμο, κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1354, 1356 
1357, 1359, 1360, 1362, και 1365 του Αστικού Κώδικα δ) για την περίπτωση που ο ένας των 
μελλονύμφων είναι αλλοδαπός αντί της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 195/1969, βεβαίωση 
από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να 
τελέση γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ε) στις περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου 
του άρθρου 1369 ΑΚ και εφόσον δεν χορηγήθηκε σχετική απαλλαγή σύμφωνα με το β` 
εδάφιο του άρθρου 1370 ΑΚ, αντίτυπο της ημερήσιας εφημερίδας του τόπου της κατοικίας 
του αιτούντος, στην οποία έγινε η δημοσίευση της γνωστοποίησης του σχεδιαζομένου 
γάμου του, σύμφωνα με το άρθρο 1369 ΑΚ. 
 
Άρθρο 2 
 Γνωστοποίηση του μέλλοντος γάμου 
 1.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1369 του Αστικού 
Κώδικα, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας προς τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση 
του προηγούμενου άρθρου αναρτά αυθημερόν σε ειδικά προορισμένη για το σκοπό αυτό 
πινακίδα, τοποθετημένη σε χώρο του δημοτικού ή του κοινοτικού καταστήματος προσιτό 
από το κοινό, την προβλεπομένη από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1369 ΑΚ δημόσια 
αγγελία με τα στοιχεία που ορίζονται από αύτη τη διάταξη. 
 2. Η δημόσια γνωστοποίηση του γάμου που πρόκειται να τελεσθεί μπορεί να προβλέπεται 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1370 του Αστικού Κώδικα, με απόφαση του 
Εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας του ενός από τους μελλονύμφους, 
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος η διαπίστωση του οποίου ελέγχεται από αυτόν 
κυριαρχικά με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται. Η πράξη του Εισαγγελέα, με την 
οποία αυτός δέχεται η όχι την απαλλαγή από την διαδικασία της δημόσιας γνωστοποίησης 
εκδίδεται την ίδια μέρα προτού υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Σε περίπτωση απαλλαγής, η 
σχετική πράξη υποβάλλεται στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μαζί με την αίτηση 
του προηγούμενου άρθρου. 
 
Άρθρο 3 
Καταγγελίες τρίτων 
 Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας γάμου εκτός από τις 
περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου του αμέσως προηγουμένου άρθρου ο δήμαρχος ή 
ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλουν να αναμένουν επί μια εβδομάδα από την ημέρα της 
κατάθεσης της σχετικής αίτησης την ενδεχομένη καταγγελία από τρίτους, της έλλειψης στο 
πρόσωπο του αιτούντος κάποιας θετικής προϋπόθεσης ή της ύπαρξης στο πρόσωπο του 
ίδιου ή στις σχέσεις του με αυτόν, με τον οποίο πρόκειται να τελέσει γάμο ενός κωλύματος 
γάμου. Η καταγγελία γίνεται από οποιονδήποτε εγγράφως και εξετάζεται, εφόσον 
συνοδεύεται από σοβαρά στοιχεία που αποδείχνουν το καταγγελλόμενο περιστατικό ή 
διατυπώνεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.Δ. 105/1969. 
 Σε περίπτωση υποβολής παρόμοιας καταγγελίας, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 
καλούν αμελλητί τον ενδιαφερόμενο να την αντικρούσει. 
 
Άρθρο 4 
Χορήγηση της αδείας 
 1. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της προθεσμίας της μιας εβδομάδας του προηγουμένου 
άρθρου, χωρίς να γίνουν καταγγελίες ή, στην περίπτωση που έγιναν καταγγελίες, αμέσως 
μετά την ακρόαση και του ίδιου του μελλονύμφου τον οποίο αφορούν και εν πάση 
περιπτώσει μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημέρα που αυτός προσκλήθηκε και δεν 
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προσήλθε ο δήμαρχος η ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλουν να χορηγήσουν χωρίς άλλη 
καθυστέρηση την άδεια ή να αρνηθούν αιτιολογημένα την χορήγησή της. Σε περίπτωση 
άρνησης χωρεί διαδικασία που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1368 του 
Αστικού Κώδικα. 
 2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας γάμου καθώς και η ίδια η άδεια δεν υπόκεινται σε 
δημοτικά ή άλλα τέλη εκτός από το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Άρθρο 5 
Τέλεση του πολιτικού γάμου 
 1. Οι μελλόνυμφοι, που επιθυμούν να τελέσουν πολιτικό γάμο είναι ελεύθεροι να 
επιλέξουν τον τόπο της τέλεσής του. Υποβάλλουν για το σκοπό αυτό από κοινού σχετική 
αίτηση στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας του τόπου της εκλογής τους. Η αίτηση 
συνοδεύεται από τις άδειες γάμου που χορήγησαν στον καθένα τους ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος της Κοινότητας της κατοικίας τους. 
2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της 
εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα 
ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις 
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την 
τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε 
εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη 
διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η 
επισημότητα που της ταιριάζει. 
 3. Τα ζευγάρια των μελλονύμφων προσέρχονται την ορισμένη ημέρα και ώρα και 
τοποθετούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο, μαζί με τους μάρτυρες τους στις θέσεις που 
προορίζονται γι` αυτούς με τη σειρά που καταχωρίστηκαν οι σχετικές αιτήσεις τους στο 
ειδικό βιβλίο που τηρείται με το σκοπό αυτό στη δημαρχία ή στα γραφεία της Κοινότητας. 
Ειδικές θέσεις προορίζονται μέσα στην αίθουσα για τους προσκαλεσμένους και το κοινό. 
 4. Μάρτυρες μπορούν να είναι οποιαδήποτε πρόσωπα ενήλικα, ακόμα και συγγενείς των 
μελλονύμφων οποιουδήποτε βαθμού. 
 
Άρθρο 6 
 Η γαμήλια τελετή 
 1. Η γαμήλια τελετή γίνεται χωριστά για τον καθένα από τους γάμους που πρόκειται να 
τελεσθούν την ίδια ημέρα. Ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής τους απαγγέλλουν πρώτα τα ονόματα των μελλονύμφων του κάθε γάμου και 
ερωτούν, στη συνέχεια, χωριστά τον καθένα απ` αυτούς, αν συμφωνεί να τελέσει γάμο με 
τον άλλο. Η δήλωση της συναίνεσης του καθενός πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως, να 
είναι ρητή και ανεπιφύλακτη, χωρίς αίρεση η προθεσμία. Μετά τη δήλωση της συναίνεσης 
των μελλονύμφων, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο αναπληρωτής τους 
δηλώνουν σ` αυτούς, ότι από τη στιγμή εκείνη είναι ενωμένοι με γάμο, σύμφωνα με το 
νόμο, σε ισόβια κοινωνία βίου σαν σύζυγοι. 
 2. Στο τέλος τη τελετής ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο αναπληρωτής τους 
διαβάζουν προς όλα τα ζευγάρια, που τέλεσαν το γάμο τους την ίδια μέρα, το ακόλουθο 
κείμενο: 
 Από τη στιγμή αυτή, που ενωθήκατε με την ελεύθερη συναίνεσή σας σε γάμο, οφείλεται 
αμοιβαία ο ένας στον άλλο αγάπη, πίστη, και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος που 
σας ενώνει σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση, με βάση 
ισότητας, όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας σαν συζύγων και 
γενικότερα, όλων των δυσκολιών της ζωής . Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε, ο 
καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη που συνεπάγονται η έγγαμη συμβίωση και 
η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας, που θα δημιουργήσετε. Κοινό είναι, τέλος, και 
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το καθήκον και δικαίωμα και των δύο σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και τη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και 
ελεύθερες προσωπικότητες. 
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σπουδαίου κωλύματος, ο γάμος μπορεί να τελείται με άδεια 
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου της τέλεσής του, στο κατάλυμα όπου κατοικεί ή 
διαμένει προσωρινά ο ένας από τους μελλονύμφους, στο οποίο μεταβαίνει για το σκοπό 
αυτό ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας της περιοχής. Η διαδικασία των 
παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται και στην περίπτωση της τέλεσης ενός 
τέτοιου γάμου. 
 
Άρθρο 7 
 Σύνταξη της πράξης τέλεσης του γάμου 
 1. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ενώπιον των οποίων τελείται ο γάμος η ο 
θρησκευτικός λειτουργός που τον ιερολογεί συντάσσουν επί τόπου, αμέσως μετά το τέλος 
της διαδικασίας τέλεσης του γάμου σχετική πράξη που περιέχει όλα τα στοιχεία του 
άρθρου 31 του Ν 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων", όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 4 του Ν. 1250/1982 "για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου" και καταχωρίζεται σε 
βιβλίο τηρούμενο ειδικά για το σκοπό αυτό. Η πράξη υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον 
πρόεδρο της κοινότητας ή το θρησκευτικό λειτουργό που ιερολόγησε το γάμο τους 
συζύγους και τους μάρτυρες. 
 2. Αντίγραφο της πράξης της προηγούμενης παραγράφου παραδίδεται στους νεόνυμφους 
ή σε πρόσωπο που οι ίδιοι υποδεικνύουν, για τη δήλωση, από αυτούς, του γάμου τους στο 
ληξίαρχο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 344/1976 "περί 
ληξιαρχικών πράξεων". όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1250/1982 "για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου". Όμοιο αντίγραφο στέλνεται 
υποχρεωτικά στο ληξίαρχο μέσα σε σαράντα μέρες από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της 
κοινότητας ή το θρησκευτικό λειτουργό που συνέταξε τη σχετική πράξη. 
 
Άρθρο 8 
Γάμοι ενώπιον της ελληνικής προξενικής αρχής 
 Στην περίπτωση που τελείται από έλληνες γάμος στο εξωτερικό, ενώπιον της ελληνικής 
προξενικής αρχής σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 13 του Αστικού Κώδικα, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1250/1982 "για την καθιέρωση του 
πολιτικού γάμου", εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του 
άρθρου 5, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 7. Επίσης εφαρμόζεται 
αναλογικά και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 344/1976 "περί 
ληξιαρχικών πράξεων" όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του 
Ν. 1250/1982 "για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου". 
 
Άρθρο 9 
 Η ισχύς του Διατάγματος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

3. Ν. 2130/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της 
περιφερειακής διοίκησης,  του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,  του 
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των 
οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις  

 
Άρθρο 8 
 Αλλαγή ονόματος και επωνύμου 
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 1. Στο άρθρο 90 του β.δ. της 5/8 Οκτωβρίου 1949 (ΦΕΞ 246 Α`), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 (ΦΕΚ 241 Α`), προστίθεται παρ. 2 ως εξής : 
 2. Προκειμένου περί α) Ελλήνων του εξωτερικού β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν 
την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια ο νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να 
εγκρίνει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή , τόσο του 
επωνύμου, όσο και του κυρίου ονόματος. 
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης χωρίς να πληρούνται οι 
όροι των παρ. 2 , 3 και 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1438/1984, μπορεί να πολιτογραφηθεί 
Έλληνας ο αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η 
πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της Ελλάδας. 
 

4.  Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης  και 
λοιπές διατάξεις  

 
Άρθρο 26 
Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις 
 1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης 
χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από 
διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν 
ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 
 Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται 
δικαίωμα συναλλαγής με τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσίες με μόνη 
την επίδειξη της άδειας διαμονής τους. 
 

5.  Ν. 4356/2015 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και  
άλλες διατάξεις (Α’181)  

Άρθρο 1 
Σύσταση 
 Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία 
ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου 
του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο 
καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις 
 1. Για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα. 
 2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης: α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο 
συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) μεταξύ συγγενών εξ 
αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς 
και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και γ) μεταξύ εκείνου 
που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε. 
 3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ακυρότητα του 
συμφώνου συμβίωσης. Ακυρότητα συνεπάγεται και η εικονικότητα του συμφώνου. 
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Άρθρο 3 
 Άκυρο και ακυρώσιμο σύμφωνο 
 1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο ακυρότητα κηρύσσεται με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση. Την αγωγή ασκεί, εκτός από τα μέρη, και όποιος προβάλλει έννομο 
συμφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, αν το σύμφωνο 
αντίκειται στη δημόσια τάξη. 
 2. Σε περίπτωση ελαττωμάτων της βούλησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον 
ακυρώσιμο γάμο. Η σχετική δικαστική απόφαση απαιτείται να γίνει αμετάκλητη. 
 3. Με την αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που ακυρώνει το σύμφωνο συμβίωσης, 
αίρονται αναδρομικά τα αποτελέσματά του. Η ακύρωση του συμφώνου δεν επηρεάζει την 
πατρότητα των τέκνων. 
 
Άρθρο 4 
Επώνυμο 
 Το σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των μερών. Ο καθένας μπορεί, 
εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του 
άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του. 
 
Άρθρο 5 
Σχέσεις των μερών 
 1. Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει 
διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. 
 2. Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εκτός αν τα μέρη τις ρυθμίσουν 
διαφορετικά κατά τη σύναψη του συμφώνου με βάση τις αρχές της ισότητας και της 
αλληλεγγύης. Τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα 
αποκτήματα πριν από τη γέννησή της. 
 
Άρθρο 6 
 Στην περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης χωρίς σύμφωνο, η τύχη των περιουσιακών 
στοιχείων που έχουν αποκτηθεί μετά την έναρξη της συμβίωσης (αποκτήματα) κρίνεται 
κατά τις γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς δίκες. 
 
Άρθρο 7 
 Λύση 
 1. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται 
αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική 
δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για 
συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και 
γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών. 
 2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο 
ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του. 
 3. Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 
τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα 
κατά την κατάρτιση του συμφώνου. 
 
Άρθρο 8 
Κληρονομικό δικαίωμα 
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Ως προς το κληρονομικό δικαίωμα των μερών του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Κατά την κατάρτιση του 
Συμφώνου το κάθε μέρος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα. 
 
Άρθρο 9 
 Τεκμήριο πατρότητας 
 Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες 
(300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του Συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον 
άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το Σύμφωνο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. 
ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως. 
 
Άρθρο 10 
 Επώνυμο τέκνων 
 Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες 
(300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν 
οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε 
μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το 
επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο 
του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το 
τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. 
Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυμο του 
ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματιστεί με το 
πρώτο από τα δύο επώνυμα. 
 
Άρθρο 11 
 Γονική μέριμνα 
 1. Η γονική μέριμνα του τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου 
συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, 
ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική μέριμνα 
των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 
 2. Αν το σύμφωνο συμβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής μέριμνας 
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 ΑΚ. 
 
Άρθρο 12 
 Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων -  Εξουσιοδοτήσεις 
 Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και 
αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται 
αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση 
στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό 
απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 56 
 Ληξιαρχικές και δημοτολογικές ρυθμίσεις 
 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 (Α` 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
φράση «ετερόφυλων προσώπων» διαγράφεται. 
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 2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 (Α`143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 «6. Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτιστεί ενώπιον Έλληνα προξένου ανάμεσα σε δύο 
συμβαλλομένους εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγένεια, δύναται 
να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο συμφώνου συμβίωσης που τηρείται στην ίδια 
προξενική αρχή.» 
 3. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 3801/2009 καταργούνται. 
 Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 
εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη 
επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά τους όρους της 
παραγράφου 1 του άρθρου 62. 
 4. Στο Π.δ. 497/1991 (Α` 180) προστίθεται άρθρο 1Α, ως εξής: 
   «Άρθρο 1Α» 
 Η σύναψη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη και 
καταχωρείται στο οικείο Ληξιαρχείο, συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής 
μερίδας των συμβιούντων προσώπων, με αναλογική εφαρμογή των δημοτολογικών 
διατάξεων που αφορούν τους συζύγους και τα τέκνα αυτών.» 
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται 
κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αποτύπωση της ληξιαρχικής και δημοτολογικής 
κατάστασης των προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης και των τέκνων αυτών 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος αρχίζει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ενώ η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος αρχίζει έξι (6) μήνες 
μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

6. Ν. 4491/2017 Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -  Εθνικός 
Μηχανισμός Εκπόνησης,  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων 
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις  (Α’152)  

Άρθρο 4 
Διαδικασία 
 1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το 
άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που 
επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο 
της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου. 
 2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον 
του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική 
απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης 
του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με 
τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης έναντι όλων. 
 3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση 
άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το 
πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, 
όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες 
καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του 
προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες 
καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου 
φύλου. 
 4. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο εξής να αλλάξει μία φορά, με την ίδια διαδικασία και 
τις ίδιες προϋποθέσεις. 
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Άρθρο 5 
Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου 
 1. Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει 
έναντι όλων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που 
δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. 
Διατηρούνται επίσης οι αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Εντός τριών (3) ημερών από την καταχώριση της μεταβολής στο 
Ληξιαρχείο σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976 (Α` 143), ο Ληξίαρχος υποχρεούται 
να ενημερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης του προσώπου ή το Τμήμα 
Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν πρόκειται για πρόσωπο γεννημένο στην αλλοδαπή, για τη 
μεταβολή των ταυτοποιητικών του στοιχείων, προκειμένου να προβούν σε ενημέρωση 
τυχόν καταχώρισης στο Ποινικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 35/2015 (Α` 56). 
 2. Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα 
σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε 
υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν 
επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή 
λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα. 
 
Άρθρο 6 
 Μυστικότητα 
 1. Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται επαγγελματικά στη 
διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της με την ευκαιρία της 
άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν καθήκον εχεμύθειας. Στη δικαστική απόφαση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, 
καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο ή σε 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που 
μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική 
έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο 
εφόσον αυτός αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί 
διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2472/1997 (Α` 50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 
 2. Αν το πρόσωπο που προέβη σε διόρθωση φύλου καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο, 
πρόσβαση έχει ο δικαστικός συμπαραστάτης του. 
 
Άρθρο 7 
Άλλες διατάξεις 
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 (Α` 143) διαγράφονται οι 
λέξεις «αλλαγής φύλου» και προστίθενται οι λέξεις «διόρθωσης φύλου». και μετά το πρώτο 
εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά στην περίπτωση της διόρθωσης φύλου η 
δικαστική απόφαση αρκεί να είναι τελεσίδικη». 
 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 927/1979 (Α` 139), μετά 
τις λέξεις «ταυτότητα φύλου» προστίθενται και οι λέξεις «χαρακτηριστικά φύλου». 
 
 

7. Ν.  4674/2020 Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (Α’  53)  

 
Άρθρο 34 
Μεταβολή επωνύμου 
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Η διάταξη του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα δεν εμποδίζει την μεταβολή του 
επωνύμου του τέκνου κατ' εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν.δ. 
2573/1953 (Α΄ 241), εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι που δικαιολογούν τη 
μεταβολή αυτή. 


