
  
  

                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα , 27  Ιανουάριος   2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης        
Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : 213 136 1008,1034,1035 

 
 
 
 
Εγκύκλιος: 03/2017  
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
Σχετ.: Η υπ’αριθµ.Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 

 

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 4418/Β΄/30-12-2016  δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ. ΤΑ∆Κ 
1075/2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί µερικής ανάκλησης της 
Φ.127080/57460/2010 Απόφασης του. Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί µε Α∆Α: 
ΨΝ4Ε465ΧΘ7-0Ψ8                                 . 

Με την ανωτέρω ο ∆ήµος Μαραθώνος δεν θα λειτουργεί πλέον Ληξιαρχείο στη  ∆ηµοτική 
Ενότητα Νέας Μάκρης, αλλά µόνο στη ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθώνα, στη  ∆ηµοτική Ενότητα 
Βαρνάβα καθώς και στη ∆ηµοτική Ενότητα Γραµµατικού.  

Εν όψει των ανωτέρω σας γνωρίζουµε ότι τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάµων, 
συµφώνων συµβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης  κλείνουν µε 
σχετική έκθεση (Υπόδειγµα 11, σελ.168 της µε Α.Π.7643/Κ∆4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αµέσως 
µετά την  τελευταία πράξη της 30/01/2017.  

Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία του Ληξιαρχείου 
αυτής της ∆ηµοτικής Ενότητας αφού κλείσουν,  θα µεταφερθούν στο  Ληξιαρχείο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Μαραθώνος και θα φυλαχθούν επιµελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούµενα 
από τους ενδιαφεροµένους αντίγραφα και αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων.  

Από την 31-01-2017 ο ληξίαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης  αποβάλλει 
αυτοδικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου, οι κωδικοί πρόσβασης του στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ιαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων στο Υπουργείο Εσωτερικών απενεργοποιούνται και 
κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέας διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί ορισµού Ληξιάρχου για τη ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθώνος. 

 Από την 31-01-2017 στα ληξιαρχικά βιβλία  (γεννήσεων, γάµων, συµφώνων συµβίωσης, 
θανάτων και εκθέσεων) της  ∆ηµοτικής  Ενότητας Μαραθώνος καταχωρίζονται πλέον όλα τα 
γεγονότα αστικής κατάστασης που συµβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Μαραθώνος και Νέας Μάκρης. 

Α.Π.: ΤΑ∆Κ οικ. 84/2017 

  Προς: ∆ήµο Μαραθώνος 
             ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Μάκρης 
             ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
             Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
             Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 19005 
             Νέα Μάκρη 
 

 
             
 



Επισηµαίνουµε ότι η αρίθµηση στα ληξιαρχικά βιβλία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Μαραθώνος, Βαρνάβα και Γραµµατικού συνεχίζεται κανονικά. 

Συν.: Υπόδειγµα 11 
 
 

 
 

                                                                                           Ο   Υπουργός   Εσωτερικών  
  
 
                                                                                               Παναγιώτης  Σκουρλέτης  

 
 
         
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
1.Γραφείο Υπουργού  
2.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
3.Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή  
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης &  Εκλογών                                                  
4.∆ιεύθυνση  Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης               

 - Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 
5.∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  (για τις δικές της ενέργειες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Υ π ό δ ε ι γ µ α          10 

 
Θ ε ώ ρ η σ ι ς 

 
Το παρόν βιβλίον …………………… (1)  αριθµηθέν και µονογρα- 

φηθέν ευρέθη έχον σελίδας ……………………………………..……………….. (2). 
Εν …………………. τη ………………….. 197. 

Ο  Ειρηνοδίκης ……………………………………… (3) 
(Τ.Σ.)   (Υπογραφή) 

 
 

Σ η µ ε ί ω σ ι ς 
(1) Τίθεται ο τίτλος του βιβλίου  αναλόγως  του  είδους  των  εις  αυτό 

καταχωριστέων πράξεων, ήτοι γεννήσεων, γάµων, θανάτων, εκθέσεων. 
(2) Τίθεται ο συνολικός αριθμός των σελίδων, ολογράφως και αριθμη- 

τικώς. 
(3) Τίθεται η ονομασία της έδρας του Ειρηνοδικείου. 

 
 
 
 
 
 
 

Υπόδειγµα  11 
Έ κ θ ε σ ι ς 

 
Κλείεται το παρόν βιβλίον …………………………………….. (1)  καταχω- 

ρισθεισών εις αυτό εν όλω  (2) …….………………………………..….…… εγκύρων 
ληξιαρχικών πράξεων, ήτοι από του αριθµού …………………………….. µέχρι 
του αριθµού ……………..  λόγω  ……………………………………………………….  (3). 

Εν …………………. τη ………………….. 197. 
Ο  Ληξίαρχος 

(Τ.Σ.)   (Υπογραφή) 
 

Σ η µ ε ί ω σ ι ς 
(1) Τίθεται ο τίτλος του βιβλίου αναλόγως των εις αυτό καταχωρισθεισών 

πράξεων, ήτοι γεννήσεων, γάµων, θανάτων, εκθέσεων. 
(2) Τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς ο συνολικός αριθμός των κατά- 

χωρισθεισών εγκύρων πράξεων. 
(3) Τίθεται η αιτία του  κλεισίματος του  βιβλίου  λ.χ.  λόγω  λήξεως  της 

χρήσεως του έτους, λόγω εξαντλήσεως των σελίδων κλπ. 
 


