
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα,  24 Οκτωβρίου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ Ι ΕΥΘΥΝΣΗ                             
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                      Α.Π.: Φ. 131360/οικ. 28227/13  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                           
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                      
 
Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων 
 & Ληξιαρχείων                   
Ταχ. ∆/νση     :  Ευαγγελιστρίας 2  
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.                :  213 136 1034 - 1035               
                  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ :   Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γέννησης. 
Σχετ.    :  Το από 20-10-2013  έγγραφό σας.   
 
 Στο άρθρο 20 του Ν. 344/1976 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το αρ. 26 του Ν. 2130/1993 και ισχύει, 
περί ληξιαρχικών πράξεων γέννησης ορίζεται ότι:  
«1. Εντός δέκα ηµερών από του τοκετού δηλούται η γέννησις εις τον ληξίαρχον του τόπου εν ω αύτη έλαβε 
χώραν επί τη προσαγωγή πιστοποιήσεως ιατρού ή µαίας, υποχρεουµένων εις την έκδοσιν ταύτης, εν 
αδυναµία δε εκδόσεως της βεβαιώσεως επί τη βάσει υπευθύνου δηλώσεως του υποχρέου. 
2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο συνεπάγεται, όµως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 49 του ίδιου νόµου».  
 Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:  
«1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι α) ο πατήρ, β) ο ιατρός 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 γίνει και υπό της µητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάµει 
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου».  
 Παρατηρείται εποµένως ότι, µετά την κατάργηση από το άρθρο 26 του Ν. 2130/1993 της παρ. 3 του 
άρθρου 20, σύµφωνα του Ν.344/1976 µε την οποία µετά την ενενηκοστή ηµέρα η πράξη συντάσσονταν 
µόνον κατόπιν αδείας του Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου 
µετά έρευνα και εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων, η ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει ότι η σύνταξη 
εκπρόθεσµης δήλωσης γέννησης γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του υπόχρεου κατά τα ανωτέρω 
οριζόµενα όταν στον τοκετό δεν παρευρίσκεται ιατρός ή µαία.    

        
 
 
 
                     Ο Γενικός Γραµµατέας   
 
 
                                                                                                                                         Γ. Φ. Ιωαννίδης  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γραφείο κου. Γενικού Γραµµατέα  
(επί τω αριθ. 12332/20-10-2013 εγγράφων) 
2. ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης               
Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων  και Ληξιαρχείων           
 

ΠΡΟΣ: 
∆ήµο Αθηναίων 

∆/νση Αστικής Κατάστασης 
Τµήµα Ιθαγένειας ∆ηµοτολογίου  
και Εκλογικών Καταλόγων 

Αθηνάς 63 
Τ.Κ. 105 52 

 


