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Θέµα: Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόµου 344/1976 και άλλες διατάξεις. 

 

1. Εισαγωγή 

Σας γνωρίζουµε ότι στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως αριθµός 88Α/2013 δηµοσιεύθηκε ο 

νόµος 4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση». 

Οι διατάξεις του νόµου αυτού αποσκοπούν στην οριστική καταπολέµηση της παραβατικότητας στο 

πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά στη λήψη συνταξιοδοτικών και άλλων 

κοινωνικών παροχών από άτοµα που δεν τις δικαιούνται.  

Η συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων αλλά και των άλλων εµπλεκόµενων θεσµικών φο-

ρέων, εγγυάται καταρχήν ότι από την εφαρµογή του νόµου  αυτού οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 

και γάµου και οι µεταβολές τους, καθώς και το σύµφωνο συµβίωσης θα περιλαµβάνουν αναγκαία 

και υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του προσώπου, που «υφίσταται» τη ληξιαρχική µετα-

βολή. Επιπλέον, θα περιέχουν και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, που θα συµβάλει στους ελέγχους δια-

σταύρωσης της Η∆ΙΚΑ ΑΕ και των ασφαλιστικών ταµείων. 

Βασικό ρόλο στο σύστηµα αυτό επιτελούν η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 

και οι ληξίαρχοι, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόµου, έχουν την κεντρική ευθύνη 

για την αξιόπιστη και ακριβή συλλογή και καταχώρηση των βασικών στοιχείων ταυτοποίησης των πο-

λιτών. Η βασική πληροφορία στα ληξιαρχεία καταφθάνει από τους ενδιαφερόµενους πολίτες αλλά κυ-

ρίως διασφαλίζεται από τις άλλες συναρµόδιες αρχές. 

Ελληνική   
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 Στις περιπτώσεις  θανάτου, οι ληξίαρχοι θα εκδίδουν µηχανογραφικά τη ληξιαρχική πράξη, η 

οποία είναι πλέον αδύνατο να εκδοθεί χωρίς να περιλαµβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες για 

τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι για την ταφή είναι αναγκαία πια µόνο η ληξιαρ-

χική πράξη θανάτου, καθίσταται σαφές ότι τα κεντρικά στοιχεία ταυτοποίησης του θανόντος, ο ΑΜ-

ΚΑ και ο ΑΦΜ πρέπει να δηλώνονται στους ληξιάρχους προκειµένου να προχωρήσει η όλη διαδικασία.  

Εν όψει των ανωτέρω,  για την εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού έργου των εµπλεκοµένων φορέων, 

έγιναν στοχευµένες τροποποιήσεις στο Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων». Καταρχήν, προ-

στίθεται άρθρο 8Α αναφορικά µε το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, στο 

οποίο έχουν πρόσβαση µόνο διαπιστευµένοι χρήστες.  

Οι ληξιαρχικές πράξεις τυπώνονται αποκλειστικά από το Πληροφοριακό Σύστηµα και φέρουν χα-

ρακτηριστικό ασφαλείας.  ∆ηλαδή, ανασχεδιάζεται επιλεγµένα η διαδικασία έκδοσης ληξιαρχικών 

πράξεων.  

 

2. Οδηγίες για την εφαρµογή των τροποποιήσεων των διατάξεων του Ν.344/1976 

Με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 τροποποιούνται ή αντικαθίστανται συγκεκριµένες διατάξεις του 

Ν.344/1976 «περί Ληξιαρχικών Πράξεων». Αναλυτικά οι τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις αναφέρο-

νται πιο κάτω: 

Καθήκοντα Ληξιάρχου (Άρθρο 4)  

• Η παράγραφος ε’ του άρθρου 4 του Ν.344/1976 αντικαθίσταται µε τη διάταξη του άρθρου 4 

παρ. 1 του Ν.4144/2013 ως εξής: «ε. Να χρησιµοποιεί για την έκδοση των ληξιαρχικών πρά-

ξεων το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8Α.».  

Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης/εκτύπωσης των ληξιαρχικών πράξεων ανασχεδιάζεται και 

εφεξής οι ληξίαρχοι θα πρέπει να χρησιµοποιούν µόνο το διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύ-

στηµα που ορίζεται στο άρθρο 8Α.  

Οι Ληξιαρχικές Πράξεις θα εκτυπώνονται εφεξής αποκλειστικά από το ανωτέρω Πληροφορι-

ακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και θα φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας, 

το οποίο θα παράγεται αυτόµατα από το ίδιο το Πληροφοριακό Σύστηµα.  

• Στην περίπτωση  στ’ του άρθρου 4 του Ν.344/1976, καταργούνται οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 

3, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.4144/2013. Παραµένει η υποπερίπτωση 4 χωρίς αρίθ-

µηση πλέον.  

Συνεπώς, σύµφωνα µε την παράγραφο στ΄ του ισχύοντος Ληξιαρχικού Νόµου, ο ληξίαρ-

χος υποχρεούται να αποστέλλει, εντός δέκα ηµερών, αντίγραφα ή αποσπάσµατα των  εκ-

θέσεων, που έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε τις µεταβολές των ληξιαρχικών πράξεων, 

προς τους ληξιάρχους τους οποίους αφορούν αυτές οι εκθέσεις.  

Καµία άλλη υποχρέωση δεν έχει πλέον ο ληξίαρχος, σε σχέση µε την αποστολή ληξιαρχικών 

πράξεων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα.  

∆ηλαδή ο ληξίαρχος δεν υποχρεούται πλέον να στέλνει στους δήµους ληξιαρχικές πράξεις 

γεννήσεως, γάµου, συµφώνου συµβίωσης και θανάτου για την ενηµέρωση του δηµοτολογί-
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ου και ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για την ενηµέρωση του µητρώου αρρένων, διότι τις 

εργασίες αυτές τις αναλαµβάνει το Πληροφοριακό Σύστηµα.  

Επισηµαίνουµε, ότι για τις µεταβολές εκείνες που θα γίνουν στις παλιές ληξιαρχικές πρά-

ξεις στα χειρόγραφα βιβλία και επηρεάζουν τη δηµοτική κατάσταση των πολιτών (π.χ. 

προσωπικά στοιχεία) ο ληξίαρχος οφείλει και πρέπει να τις αποστέλλει στον αρµόδιο ∆ήµο 

για ενηµέρωση του δηµοτολογίου. 

• Οι περιπτώσεις ζ’ και η’ παραµένουν σε ισχύ. 

• Η περίπτωση θ’ που είχε προστεθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του 

Ν.3996/2011(Α΄170) καταργείται µε το  άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.4144/2013. 

Συνεπώς δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση του Ληξίαρχου η ενηµέρωση της Η.∆Ι.ΚΑ. ΑΕ. 

Οι διαπιστευµένοι φορείς, δηλαδή και η Η.∆Ι.ΚΑ. ΑΕ, αντλούν αυτοµατοποιηµένα από 

την κεντρική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών τις πληροφορίες που τους 

αφορούν για όλες τις ληξιαρχικές πράξεις. 

 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (άρθρο 8Α). 

Μετά  το άρθρο 8 του Ν.344/1976 προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.4144/2013, άρ-

θρο 8Α, σύµφωνα µε το οποίο προσδιορίζεται η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, µόνο διαπιστευµένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο  Πληροφορια-

κό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.  

∆ιαπιστευµένοι χρήστες νοούνται οι Ληξίαρχοι, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Γενι-

κού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, η ο-

ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

∆ιευκρινίζουµε ότι ο ∆ήµαρχος δεν έχει αρµοδιότητα να  ορίζει Ληξίαρχο, ενώ η θητεία του 

Ληξιάρχου διαρκεί όσο και η θητεία του ∆ηµάρχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του 

ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απαλλαγή των καθηκόντων του Ληξιάρχου γί-

νεται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο γίνεται και ο διορισµός του, δηλαδή µε Απόφαση του Γεν. 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και δηµοσιεύεται επίσης στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση 

κωλύµατος του Ληξιάρχου τον αναπληρώνει ο ∆ήµαρχος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ∆η-

µάρχου, δηλαδή ο αντιδήµαρχος. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του 

ν.3852/2010(87Α), το ∆ήµαρχο επικουρούν οι αντιδήµαρχοι. Αντιδήµαρχοι είναι οι σύµβουλοι 

της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση των αρµο-

διοτήτων καθ' ύλη και κατά τόπο. Οι κατά τόπο αρµοδιότητες ασκούνται στα όρια µιας ή πε-

ρισσότερων δηµοτικών ενοτήτων.  

∆ηλαδή σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, το Ληξίαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτι-

κής Ενότητας και όχι ένας Αντιδήµαρχος να αναπληρώνει όλους τους Ληξιάρχους όλων 

των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ενός ∆ήµου. 



Σελίδα 4 από 11 

∆ιαπιστευµένοι χρήστες µπορούν να ορισθούν και άλλοι υπάλληλοι του ∆ήµου, οι οποίοι 

όµως σε καµία περίπτωση δεν νοµιµοποιούνται να  υπογράφουν τις ληξιαρχικές πράξεις, 

τις οποίες υπογράφει αποκλειστικά και µόνο ο Ληξίαρχος. 

Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών αποδίδονται από τη ∆/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. 

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήµατος συντάσσουν και διαχειρίζονται τις ληξιαρχικές 

πράξεις µόνο για το ληξιαρχείο στο οποίο υπηρετούν. 

Επίσης στην περίπτωση 3 του άρθρου 8Α του Ν.4144/2013 ορίζεται ότι διαπιστευµένοι φο-

ρείς όπως οι Η.∆Ι.ΚΑ., ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΟΠΥΥ, υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου, αντλούν µε αυτο-

µατοποιηµένο τρόπο από τη βάση δεδοµένων του ως άνω πληροφοριακού συστήµατος, στοιχεία 

του ενδιαφέροντός τους.  

Συνεπώς, ο ληξίαρχος δεν υποχρεούται να στέλνει στους ανωτέρω φορείς στοιχεία από 

τα ληξιαρχικά δεδοµένα που έχει καταχωρήσει από την ισχύ του νόµου και µετά (8-5-

2013). 

 

Στοιχεία που περιέχουν όλες οι ληξιαρχικές πράξεις (άρθρο 9) 

• Στις περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.344/1976, στο οποίο 

αναφέρονται τα στοιχεία που περιέχονται σε κάθε ληξιαρχική πράξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4144/2013, η λέξη «εµφανισθέντων» αντικαθίστανται από τις λέ-

ξεις «δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός». 

• Στο άρθρο 9 του Ν.344/1976  µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2, σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4144/2013, ως εξής: «Ο ληξίαρχος υποχρεούται να 

εισάγει στο πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8Α και κάθε άλλο στοιχείο υποδεικνυόµενο από 

τους διαπιστευµένους φορείς προς εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας τους». 

Συνεπώς, ο ληξίαρχος πρέπει να συµπληρώνει όλα τα πεδία που περιλαµβάνει µια ληξιαρ-

χική πράξη στο ΠΣ ΛΗΠ, καθώς από αυτά αντλούν πληροφορίες οι διαπιστευµένοι φο-

ρείς, µε σκοπό την εκτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών τους.  

• Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου (9) αναριθµείται σε παράγραφο 3. 

 

Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (άρθρο 14) 

• Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν.344/1976 αντικαθίσταται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.4144/2013, ως εξής: «1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση 

του φυσικού προσώπου µετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, λόγω νοµιµοποίησης, ανα-

γνώρισης, αποκήρυξης, αµφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης 

αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάµου, λύσης του συµφώνου συµβίωσης, προσθήκης ή µεταβολής ο-

νόµατος, επωνύµου, ιθαγένειας, θρησκεύµατος ή αλλαγής φύλου καταχωρίζονται στο πεδίο του 

Πληροφοριακού Συστήµατος του άρθρου 8Α που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές» εντός µηνός 

από τότε που έλαβαν χώρα µε την προσκόµιση της σχετικής ∆ιοικητικής Πράξης ή πιστοποιη-

τικού περί του αµετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά 
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αµετακλήτου λύσης ή ακύρωσης γάµου, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ενώπιον οποιασδήπο-

τε δηµόσιας ή δηµοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ’ αυτών επισηµείωση του αρµοδίου λη-

ξιάρχου ότι αντίγραφό τους κατατέθηκε σε αυτόν και ότι καταχωρήθηκε η σχετική µεταβολή 

στο Πληροφοριακό Σύστηµα του άρθρου 8Α και για τους γάµους που έχουν γίνει πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ότι καταχωρήθηκε η σχετική µεταβολή και στο περιθώριο 

της ληξιαρχικής πράξης γάµου.» 

Συνεπώς, δεν θα γίνεται χρήση του πιστοποιητικού λύσης γάµου (διαζυγίου) ή ακύρωσής 

του σε καµία δηµόσια/δηµοτική αρχή, εάν αυτό δεν φέρει την ανωτέρω επισηµείωση του 

αρµόδιου Ληξιάρχου. 

Στο ΠΣ ΛΗΠ θα καταχωρείται η µεταβολή λόγω διαζυγίου που αφορά παλαιά ΛΠ γάµου. Η 

διαδικασία περιλαµβάνει τα εξής: Καταχωρείται στο ΠΣ ΛΗΠ εκ νέου η ληξιαρχική πράξη µε 

τα στοιχεία της παλαιάς και στη συνέχεια καταχωρείται σ’ αυτήν η µεταβολή λόγω διαζυγίου. 

Στην παλαιά ληξιαρχική πράξη αναγράφεται ο αριθµός, ο τόµος, το έτος της νέας ΛΠ, στην 

οποία καταχωρήθηκε η µεταβολή λόγω διαζυγίου. Σε αυτήν την περίπτωση το ‘Απόσπασµα 

ΛΠ Γάµου’ θα εκδίδεται πλέον µόνο από το ΠΣ ΛΗΠ και όχι από την παλαιά ΛΠ. 

 

Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης (άρθρο 22) 

• Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρο 22 του Ν.344/1976, η οποία αφορά την κατα-

χώρηση των στοιχείων του νεογνού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του 

Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «το όνοµα, το επώνυµο, τη δηµοτικότητα και εφόσον 

υφίσταται το φορέα ασφάλισης του νεογνού». 

Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη Γέννησης του νεογνού εκτός από το όνοµα το επώνυµο 

και τη δηµοτικότητα, θα συµπληρώνεται, εφόσον υφίσταται, και ο φορέας ασφάλισης. Ε-

πίσης, δύναται να καταχωρείται και ο ΑΜΚΑ που το συνοδεύει. Ο ΑΜΚΑ αποδίδεται σε 

πραγµατικό χρόνο από το Πληροφοριακό Σύστηµα. 

• Η περίπτωση  ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.344/1976, η οποία αφορά την κατα-

χώρηση των στοιχείων των γονέων του νεογνού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 

7 του Ν.4144/2013,  αντικαθίσταται  ως εξής: « Το όνοµα το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρή-

σκευµα, το επάγγελµα, την κατοικία και τα στοιχεία εγγραφής στο ∆ηµοτολόγιο των γονέων. 

Περιέχει επίσης  τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και εφόσον υφίσταται το Φορέα 

Ασφάλισης αυτών ». 

Συνεπώς, τα στοιχεία των γονέων του νεογνού που συµπληρώνονται υποχρεωτικά είναι: 

τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία γέννησης, κατοικίας, δηµοτολογίου και επιπροσθέτως 

οι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και, εφόσον υφίστανται, οι φορείς ασφάλισής τους. 

 

Τοκετοί σε ιδρύµατα, κλπ (άρθρο 23) 

• Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλωση αυτή είναι 

πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 στοιχεία». 
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Συνεπώς για τον τοκετό, ο ληξίαρχος θα παραλαµβάνει µια έγγραφη δήλωση, συµπληρω-

µένη όπως ορίζει το άρθρο 22, υπόδειγµα της οποίας θα µπορεί εύκολα να αναζητήσει 

και στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών στο διαδίκτυο. 

 

Στοιχεία που περιλαµβάνει η ληξιαρχική πράξη γάµου (άρθρο 31)  

• Η περίπτωση α’ του άρθρο 31 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 

του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το όνοµα, το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρή-

σκευµα και το δόγµα, το επάγγελµα, τον τόπο και το έτος γεννήσεως και την κατοικία των συ-

ζύγων, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  και 

εφόσον υφίσταται το Φορέα Ασφάλισης αυτών». 

Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη γάµου υποχρεωτικά συµπληρώνονται τα πεδία: όνοµα, 

επώνυµο, ιθαγένεια, θρήσκευµα και δόγµα, επάγγελµα, τόπος και έτος γέννησης, κατοι-

κία των συζύγων και επιπλέον οι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, και εφόσον υφίστανται, οι φορείς α-

σφάλισής τους.   

• Στο ίδιο άρθρο του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του 

Ν.4144/2013, προστίθεται η περίπτωση η’, ως εξής: «η. τον αριθµό του παράβολου που κατα-

βάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.∆.28/28-7-1931 για την έκδοση της 

άδειας γάµου».  

Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη γάµου υποχρεωτικά συµπληρώνονται και οι αριθµοί των 

παραβόλων, που έχουν καταβληθεί για την άδεια γάµου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατά-

ξεις. 

Επισηµαίνουµε, ότι τα παράβολα αδειών γάµου αφορούν µόνο σε περιπτώσεις έκδοσης ελλη-

νικών αδειών γάµων. Προκειµένου περί αλλοδαπών, οι οποίοι επιθυµούν να τελέσουν γάµο  

στην Ελλάδα και είναι εφοδιασµένοι µε άδειες γάµου κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής 

τους, δεν προβλέπεται παράβολο. Έτσι στις  Ληξιαρχικές Πράξεις γάµου αυτών των  περι-

πτώσεων  δεν θα συµπληρώνονται οι αριθµοί των παραβόλων. 

 

Στοιχεία που περιλαµβάνει η ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης (άρθρο 31Α) 

• Μετά το άρθρο 31 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του 

Ν.4144/2013, προστίθεται το άρθρο 31Α, το οποίο έχει ως εξής:  

 «άρθρο 31Α.  

Στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Συµφώνου  Συµβίωσης  

Η ληξιαρχική πράξη για το σύµφωνο συµβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο άρ-

θρο 9 περιέχει :  

α. Το όνοµα και επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα, το επάγγελµα, τον Αριθµό Φορολο-

γικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος 

γέννησης και την κατοικία των συµβαλλοµένων. 

β. Το όνοµα και το επώνυµο των γονέων των συµβαλλοµένων. 

γ. Το στοιχεία εγγραφής των συµβαλλοµένων στο δηµοτολόγιο. 
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δ. Τον τόπο, την ηµέρα, το µήνα και το έτος σύναψης του συµφώνου συµβίωσης».  

Συνεπώς, µε το άρθρο αυτό ορίζεται το περιεχόµενο της ληξιαρχικής πράξης Συµφώνου 

Συµβίωσης. 

 

Στοιχεία που περιλαµβάνει η ληξιαρχική πράξη θανάτου (άρθρο 34) 

• ∆ιάφορες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις δι-

ατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής : 

«α. Το όνοµα, το επώνυµο και την κατοικία του δηλούντος». 

«δ. τα στοιχεία εγγραφής του θανόντος στο δηµοτολόγιο». 

«στ. Το όνοµα και το επώνυµο των γονέων του θανόντος». 

Συνεπώς, καταργείται η αναγραφή των στοιχείων εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του 

θανόντος, το επάγγελµα του δηλούντος το γεγονός του θανάτου, καθώς και η κατοικία 

των γονέων του θανόντος. 

• Η περίπτωση ζ’ της ίδιας παραγράφου του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 

του Ν.4144/2013, καταργείται. 

Συνεπώς, καταργείται η αναγραφή του ονόµατος και του έτους γέννησης των τυχόν ανη-

λίκων τέκνων του θανόντος. 

• Στο άρθρο 34 του Ν.344/1976, προστίθεται  παράγραφος 3, στην οποία, σύµφωνα µε την πα-

ράγραφο 12 του άρθρου 4 του Ν.4144/2013, ορίζεται ότι: «3. Στη ληξιαρχική πράξη σηµειώ-

νεται από τον Ληξίαρχο, µε βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ε-

νταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού». 

Συνεπώς, ο ληξίαρχος συµπληρώνει απαραίτητα στη ληξιαρχική πράξη θανάτου, τα ακριβή 

στοιχεία ενταφιασµού, όπως αναφέρονται στο άρθρο. 

 

Άδεια ταφής (άρθρο 35) 

Το άρθρο 35 του Ν.344/1976, που αφορούσε την άδεια ταφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-

θρου 4 της παραγράφου 13 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής:  

« άρθρο 35 . Ενταφιασµός προσώπου. 

∆εν επιτρέπεται ο ενταφιασµός προσώπου χωρίς την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης θανά-

του αυτού,  στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και η ηµερο-

µηνία και η ώρα αυτού.» 

Συνεπώς, καταργείται η άδεια ταφής και αντί αυτής θα χρησιµοποιείται η ληξιαρχική πράξη 

θανάτου, η οποία θα περιλαµβάνει τα στοιχεία ενταφιασµού. 

 

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου µετά τον ενταφιασµό (άρθρο 36) 

Το άρθρο 36 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4144/2013, κα-

ταργείται. 
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Πράξη θανάτου νεογνών (άρθρο 37) 

Το άρθρο 37 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4144/2013, κα-

ταργείται. 

Συνεπώς, η απάλειψη του άρθρου 37 του ν.344/1976, το οποίο αναφέρεται στις πράξεις 

θανάτου νεογνών, τα οποία έχουν γεννηθεί µετά από κυοφορία 180 ηµερών, έχει ως συνέ-

πεια την σύνταξη τόσο ξεχωριστής ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως όσο και ληξιαρχικής πρά-

ξης θανάτου, ακόµη και όταν το νεογνό γεννηθεί νεκρό. 

 

Ποινικές διατάξεις (άρθρο 48) 

• Η περίπτωση γ’ του άρθρου 48 του Ν.344/1976,  σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 

14 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόµου 

διενεργεί ενταφιασµό χωρίς την προηγούµενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Θανάτου». 

• Η περίπτωση β’ του άρθρου 48 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 του 

Ν.4144/2013, καταργείται. 

Ποινική Ευθύνη των υπόχρεων σε περίπτωση παραλείψεως δηλώσεως των Ληξιαρχικών 

Γεγονότων (άρθρο 49) 

• Το άρθρο 49 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 15 του 

Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: 

« άρθρο 49.  

Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των Ληξιαρχικών γεγονότων.  

1. Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιάρχων, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν 

στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης πρόστιµο: 

α)  ύψους εκατό ευρώ, εάν προέβησαν σε δήλωση µετά την παρέλευση της κατά τα άρ-

θρο 14 παρ.1, άρθρο 20 παρ.1 και κατ’ άρθρο 29 παρ.1 µηνιαίας, δεκαηµέρου και 

τεσσαρακονταηµέρου προθεσµίας δηλώσεως αντιστοίχως και  

β)  ύψους τριακοσίων ευρώ, αν προέβησαν σε δήλωση µετά την παρέλευση ενενήντα η-

µερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσµιών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρµόζονται τα ανωτέρω ποσά. 

3. Ο ληξίαρχος ενηµερώνει αµελλητί τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

για τις παραλείψεις της προηγουµένης παραγράφου. 

4. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ’ αυτών απαλλάσ-

σει τους λοιπούς». 

Συνεπώς, η εκπρόθεσµη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από τον υπόχρεο, συνεπάγεται 

πρόστιµο το οποίο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. Το πρόστιµο ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει τη µετα-

βολή µετά από ένα (1) µήνα, την γέννηση µετά από δέκα (10) ηµέρες και τον γάµο µετά 

από σαράντα (40) ηµέρες. Το πρόστιµο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ αν µετά την 

πάροδο αυτών των προθεσµιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ηµερών. 
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Επισηµαίνουµε, ότι  ο Ληξίαρχος θα συντάσσει την εκπρόθεσµη ληξιαρχική πράξη, αντίγραφο 

της οποίας θα αποστέλλει στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

προκειµένου  ο τελευταίος να εκδώσει  απόφαση περί της  επιβολής προστίµου στους υπόχρε-

ους προς δήλωση του γεγονότος. Τα ανωτέρω ισχύουν για την εκπρόθεσµη δήλωση ληξιαρ-

χικών γεγονότων, που θα συµβούν µετά την ισχύ του νόµου (8-5-2013). 

Όσον αφορά στην επιβολή προστίµων για εκπρόθεσµη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων,  τα ο-

ποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόµου (8-5-2013),  θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατά-

ξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε.  

 

• µετά το άρθρο 49 του Ν.344/1976, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 16 του 

Ν.4144/2013, προστίθεται το άρθρο 49Α ως εξής: 

 «άρθρο 49Α. Αστική Ευθύνη. 

1. Υπάλληλοι του ∆ήµου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στην έκδοση ληξιαρχικής 

πράξης ή εκδίδουν αυτή κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων, ευθύνονται για κάθε 

θετική ζηµία που προξένησαν στο ∆ηµόσιο. Η ζηµία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά 

µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµοδίου οργάνου ∆ιοίκησης του φορέα που ζηµιώθηκε. 

Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται έφεση από το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε 

ο καταλογισµός ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση 

της πράξης καταλογισµού. 

2. Αν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται η συµµετοχή και τρίτων προ-

σώπων για την έκδοση  ληξιαρχικών πράξεων, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται κατ’ ανά-

λογη εφαρµογή της προηγουµένης παραγράφου, εφόσον µε τις πράξεις ή παραλείψεις 

τους συνετέλεσαν στη θετική ζηµία του ∆ηµοσίου». 

 

∆ιατάξεις του Ν.4144/2013 που επηρεάζουν διατάξεις άλλων νόµων, που έχουν σχέση µε ληξι-

αρχικές πράξεις 

• Με το άρθρο 5 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρ-

θρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α΄114), ως εξής: «8. Η δηµιουρ-

γία,  συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών». 

• Με το άρθρο 6 του Ν.4144/2013, η περίπτωση στ’ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010 (Α΄87), 

αντικαθίσταται ως εξής: «στ΄. Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευ-

ταξία του Κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τά-

φων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανα-

κοµιδή οστών». 

• Με το άρθρο 7 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του 

Ν.3448/2006 ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος και 

ο τρόπος τήρησης των Ληξιαρχικών βιβλίων των ∆ήµων, οι οποίοι διαθέτουν Πληροφοριακό 

Σύστηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των προς καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων». 
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Συνεπώς, όλα τα Ληξιαρχεία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ληξιαρχικών γεγονότων που 

καταχωρούν, εφαρµόζουν την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε αριθµό 

πρωτ. : Φ.131360/12476/2013/8-5-2013. 

 

 

 

Τέλος µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.4144/2013, προβλέπεται ότι, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 

1 – 7 του ιδίου, αρχίζει δέκα ήµερες (10) µετά την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-

ως, λόγω δε των αργιών που µεσολαβούν, το Πληροφοριακό Σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία στις 8 

Μαΐου 2013. 

 

 

 

 

                       Ο  Αναπληρωτής Υπουργός  

 

                                              

Χαράλαµπος Αθανασίου  
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