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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα,  8 Μαΐου 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                            Α.Π. Φ. 131360/7391/14 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &  
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ &  
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση:     Ευαγγελιστρίας 2            ΠΡΟΣ: ∆ήµους της Χώρας 
Ταχ. Κώδικας: 10563                 
Πληροφορίες:  Γ. Πάρχας                 
Τηλέφωνο:      213 136 1332                              
 
     

Αριθµ. Εγκυκλίου: 26 
                    

ΘΕΜΑ: «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων».   

 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουµε ότι άποψη της υπηρεσίας µας είναι 

πως για κάθε τύπο ληξιαρχικής πράξης που έχει συνταχθεί µετά την ισχύ του Νόµου 

4144/2013 (εκτός Εκθέσεων), τα υφιστάµενα και υπογεγραµµένα από τον δηλούντα 

και το ληξίαρχο φύλλα που τυπώθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει να βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε έτους, ανεξάρτητα 

εάν το πλήθος αυτών υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250), ούτως ώστε αυτά 

βιβλιοδετούµενα να συγκροτούν κατ’ εξοµοίωση το αντίστοιχο «του βιβλίου» που 

τηρούνταν πριν τη λειτουργία πανελλαδικά του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήµα-

τος. 

 Η έννοια του τόµου ήταν σύµφυτη µε την ευρετηρίαση των ληξιαρχικών πρά-

ξεων που είχαν συνταχθεί κατ’ έτος. Εάν αυτές υπερέβαιναν τον αριθµό σελίδων του 

βιβλίου, το οποίο είχε πριν τη χρήση του µονογραφηθεί από τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη, 

καταρτίζονταν σε νέο βιβλίο που επίσης είχε µονογραφηθεί πριν τη χρήση του και το 

οποίο διακρινόταν από το προηγούµενο µε το διακριτικό γνώρισµα του τόµου που 

έφερε ίδιον αλφαβητικό στοιχείο, π.χ. Α, Β, Γ, κ.λπ. 

  

 Τα βιβλία που υφίσταντο µέχρι την 8/5/2013 έκλεισαν σύµφωνα µε την αριθµ. 

Φ.131360/12746/8-5-2013 Υπουργική Απόφαση, ούτως ώστε να µην καταχωρηθεί 

έκτοτε χειρογράφως νέα οικεία ληξιαρχική πράξη σε αυτά και συνιστούν διακριτές 
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οντότητες έναντι του βιβλιοδετούµενου κατά τα ανωτέρω όγκου ληξιαρχικών πράξε-

ων που καταρτίστηκαν µε τη χρήση του µηχανογραφικού συστήµατος. 

 Εν όψει των ανωτέρω, στον Ειρηνοδίκη θα προσκοµιστούν όλες οι ληξιαρχι-

κές πράξεις που συντάχθηκαν το έτος 2013 µετά την ισχύ του Ν. 4144/2013 ανεξαρ-

τήτως αριθµού αυτών. Κατά την επιθεώρηση, τα προϋφιστάµενα του Ν. 4144/2013 

ληξιαρχικά βιβλία δεν χρειάζεται να µονογραφηθούν, καθόσον αυτά είχαν ήδη µονο-

γραφηθεί πριν τη χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη.       

 

 
   
 

                
           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 
2. ΚΕ∆Ε 
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8 
Τ.Κ. 106 78, ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

4. Γραφείο Γενικού ∆/ντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

5. Γραφείο Γενικού ∆/ντή Αναπτυξ/κών Προγ/των 

6. ∆/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ  

(µε τη παράκληση να αναρτήσει το παρόν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου στη δια-

δροµή: Αστική & ∆ηµοτική Κατάσταση/Θέµατα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστα-

σης/Θεσµικό Πλαίσιο-Χρήσιµα Έγγραφα/Ν.344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-

ει): Ληξιαρχικές Πράξεις–Μεταβολές-Πρόστιµα & ∆ιορθώσεις / Θεσµικό Πλαίσιο-

Γνωµοδοτήσεις.) 

7. ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 

    - Γραφείο ∆/ντριας Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης 

    - Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων 

    - Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 

Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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