
  
  

                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα   21  Μαρτίου  2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθµ. Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 

 
         ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  Υπουργός Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 1 του ν.344/1976 ( 143 Α΄) «περί 

ληξιαρχικών πράξεων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την υπ’ αριθµ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (1984 Β΄) απόφασή µας περί «Υποδιαίρεσης 

Ληξιαρχικής Περιφέρειας ∆ήµων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε το 

ν.3852/2010». 

3. Το µε Α.Π. 2961/14-5-2015 έγγραφο του ∆ήµου  Θεσσαλονίκης Νοµού Θεσσαλονίκης, µε το 

οποίο αιτείται τη συγχώνευση του Ληξιαρχείου ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας µε το 

Ληξιαρχείο ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο 

µόνον στην έδρα του ∆ήµου (Θεσσαλονίκη), εξαιτίας της µικρής χιλιοµετρικής απόστασης 

ανάµεσα στα δύο Ληξιαρχεία και του µικρού αριθµού πράξεων που καταχωρίζονται στο 

Ληξιαρχείο ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας. 

4. Το µε Α.Π.1782/3-2-2016 έγγραφο  του  ∆ήµου ∆άφνης –Υµηττού Νοµού Αττικής, µε το 

οποίο αιτείται τη συγχώνευση του Ληξιαρχείου ∆ηµοτικής Ενότητας Υµηττού µε το 

Ληξιαρχείο ∆ηµοτικής  Ενότητας  ∆άφνης, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο µόνον  

στην έδρα του ∆ήµου (∆άφνη),  εξαιτίας της µικρής χιλιοµετρικής απόστασης ανάµεσα στα 

δύο Ληξιαρχεία και του µικρού αριθµού πράξεων που καταχωρίζονται στο Ληξιαρχείο 

∆ηµοτικής Ενότητας Υµηττού.   

Α.Π.: ΤΑ∆Κ 115/2016 
 

ΑΔΑ: 6Π04465ΦΘΕ-Φ73



5. Το Π.∆. 73/2015 (116Α΄) περί «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

6.  Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού ούτε του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
 

Ανακαλούµε την υπ’αριθµ.Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφαση µας, ως προς τους 

∆ήµους  Θεσσαλονίκης  Νοµού  Θεσσαλονίκης  και ∆άφνης –Υµηττού Νοµού Αττικής,  

έτσι ώστε οι ανωτέρω ∆ήµοι να αποτελούν εφεξής  ιδία Ληξιαρχική  Περιφέρεια, η οποία θα 

ταυτίζεται µε την εδαφική περιφέρεια του  ∆ήµου,  χωρίς  ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
Ο Υπουργός Εσωτερικών &  
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

 
 

Παναγιώτης  Κουρουµπλής 
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