
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Περί θητείας ληξιάρχου».   
Σχετ.:     Το µε αριθ. πρωτ. 469/21-5-2014 έγγραφό σας.  
 
 

 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 Με τη λήξη της δηµοτικής περιόδου ο διορισθείς ληξίαρχος αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιό-

τητα του ληξιάρχου, αφού και ο δήµαρχος - ο οποίος έχει προκαλέσει την έκδοση διαπιστωτικής πρά-

ξης διορισµού ληξιάρχου µε την αιτιολογία ότι αδυνατεί να ασκήσει τα ληξιαρχικά του καθήκοντα 

που του επάγονται αυτοδικαίως µε την έναρξη της δηµοτικής περιόδου - αποβάλλει επίσης την ιδιότη-

τά του. 

 Η αναφορά στο άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 344/1976 ότι ο διορισθείς ληξίαρχος αποβάλλει αυτο-

δικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου αν, επελθούσης µεταβολής στο πρόσωπο του δηµάρχου, ο νέος 

δήµαρχος δηλώσει εγγράφως προς το ληξίαρχο ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα διεξάγει ο 

ίδιος τη ληξιαρχική υπηρεσία, γίνεται επειδή υπολαµβάνεται ότι η αλλαγή στο πρόσωπο του δηµάρ-

χου επέρχεται εντός της ίδιας δηµοτικής περιόδου λόγω έκπτωσης, παραίτησης ή θανάτου του εκλε-

γέντος. 

 Εν όψει των ανωτέρω, µε την έναρξη της δηµοτικής περιόδου ο εκλεγείς δήµαρχος θεωρείται 

αυτοδίκαια ληξίαρχος για την περίοδο αυτή και δύναται να προκαλέσει απόφαση του Γενικού Γραµ-

µατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία θα διορίζεται ληξίαρχος, στην περίπτωση που ο 

ίδιος δεν επιθυµεί την ενάσκηση των καθηκόντων του ληξιάρχου.      

 Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
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Αθήνα,  14 Αυγούστου 2014 
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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
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   (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση) 


