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Αθήνα, 12 Μαρτίου 2015
Α.Π. Φ.131360/οικ. 6210/15

Προς:
τους κ.κ. Αναπληρωτές
Γενικούς Γραµµατείς
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
της Χώρας

Αριθµ. Εγκυκλίου: 9
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2014»
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοί µας:
α) αριθµ. πρωτ. οικ. 95735/Γ.∆. 2/21-12-1979
β) αριθµ. πρωτ. Φ.127080/56763/Εγκ. 43/14-12-2010
γ) αριθµ. πρωτ. Φ.131360/οικ. 5182/Εγκ. 5/24-2-2014
1. - Παρακαλούµε για τις σχετικές ενέργειές σας, προκειµένου να καταρτιστούν από
τους ∆ήµους της χωρικής σας αρµοδιότητας τα Μητρώα Αρρένων των τέκνων Ελλήνων πολιτών που γεννήθηκαν το έτος 2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20
του ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί µητρώων αρρένων» (23Α΄) και 21 και 22
του ιδίου νόµου, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε τις παραγράφους 6 και 7 του
άρθρου 9 αντίστοιχα του ν. 2307/1995 (113 Α΄).
Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι µετά τη γενόµενη υποδιαίρεση της Ληξιαρχικής Περιφέρειας
κάθε ∆ήµου που προήλθε από συνένωση Ο.Τ.Α., δυνάµει της υπ’ αριθµ.: Φ.127080/57460/2112-2010 (1984Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στην Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.2119/1993 εκτός του προέδρου
και του αρµοδίου για τα µητρώα αρρένων υπαλλήλου του δήµου, µετέχουν ως µέλη και υπογράφουν τα µητρώα αρρένων όλοι οι Ληξίαρχοι των Ληξιαρχείων που λειτουργούν στο ∆ήµο. Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συµπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά µέλη της επιτροπής, µετέχει σ’ αυτήν ένας δηµοτικός σύµβουλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους.
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2.- Επιπλέον, επισηµαίνονται τα εξής:
α) Κατά την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων, το επώνυµο των γεννηθέντων αρρένων
αναγράφεται απαραιτήτως µε µικρά και όχι µε κεφαλαία γράµµατα.
Σε περίπτωση που η αναγραφή του επωνύµου από τις Επιτροπές γίνει µε κεφαλαία
γράµµατα, τα σχετικά έντυπα αναπέµπονται σε αυτές προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.
β) Ονοµαστικός κατάλογος (ετήσιο µητρώο αρρένων) καταρτίζεται και στην περίπτωση
κατά την οποία δε γεννήθηκε κανένα άρρεν κατά το προηγούµενο έτος, προκειµένου µε τον
τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί η τυχόν εγγραφή αδήλωτων ή µετεγγραφόµενων.
γ) Απαραιτήτως, στα µητρώα αρρένων πρέπει να εµφανίζονται: γα. προκειµένου για άρρεν τέκνο έλληνα πολίτη από γέννηση, τα στοιχεία ληξιαρχικής πράξης γέννησης αυτού και γβ.
προκειµένου για ανήλικο άρρεν τέκνο πολιτογραφηµένου ως έλληνα αλλοδαπού, τα στοιχεία της
πολιτογράφησης του γονέα (όπως αριθµός απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας γονέα, ηµεροµηνία και αρχή έκδοσης αυτής) και
δ) στο απόσπασµα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι υποχρεωτική η ένδειξη του
αύξοντα αριθµού δηµοτολογίου κανονικής εγγραφής του Έλληνα γονέα.
3.- Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε τη διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Αρρένων,
ισχύουν οι παρακάτω εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών:
α.- η µε αριθµ.61152/Κ.∆.4/1-8-1983, µε την οποία κοινοποιήθηκε ο ν. 1329/1983,
(25Α΄) και
β.- η µε αριθµ. πρωτ. Φ. 28700/24867/Κ.∆. 54/7-12-1993, µε την οποία κοινοποιήθηκε ο
ν. 2129/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων ‘‘Περί Μητρώων Αρρένων’’».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
Κοινοποίηση:
1.-Υπουργείο Εξωτερικών:
α) Υπηρεσία Επιθεώρησης
Ζαλοκώστα 2, τ.κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
(σε 5 αντίγραφα)
β) Ε3 ∆/νση ∆ιοικ. & ∆ικαστικών Υποθέσεων
Ακαδηµίας 3, τ.κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
γ) Προξενικές Αρχές
Μέσω της ΣΤ3 ∆/νσης ∆ιεκπεραίωσης &
∆ιπλωµατικού Ταχυδροµείου
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Ακαδηµίας 3, τ.κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
(σε 120 αντίγραφα)
2.-Υπ. Εθν. Άµυνας
Γεν Επιτελείο Εθνικής Άµυνας
∆/νση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων
Στρατόπεδο Παπάγου
Μεσογείων 227-231, τ.κ. 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
3. -Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.- Γραφείο κ. Υπουργού
2.- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3.- Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών
4.- ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης:
α) Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών
Μητροπόλεως 60
Τ.Κ. 10563-ΑΘΗΝΑ
β) Τµήµα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης
σε δέκα (10) αντίγραφα
5.- Λοιπές ∆/νσεις της Κ.Υ.
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