Νόµος 344 της 9/11.6.1976: Περί ληξιαρχικών πράξεων. (Α' 143).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107),
ορίσθηκε ότι τα χρηµατικά όρια και ποσά που ορίζονται στο ν. 344/1976 µπορούν να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.3345/2005, ΦΕΚ Α΄138/16.6.2005, ορίζεται
ότι:
"2. Με απόφασή του ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να µεταβιβάζει το
δικαίωµα υπογραφής "µε εντολή του" στους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου για
τη χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από τα πρωτότυπα αυτών, καθώς και για τη
διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Γενικαί ∆ιατάξεις.
Ληξιαρχικαί περιφέρειαι.
Άρθρον 1.
1. Έκαστος δήµος και εκάστη κοινότης αποτελεί ιδίαν ληξιαρχικήν περιφέρειαν.
2. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος
της Κυβερνήσεως, δύναται µία ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρεθή εις πλείονας ή
πλείονες να συµπτυχθούν εις µίαν.

Ληξίαρχοι.
Άρθρον 2.
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόµου Ληξίαρχοι είναι:
Εις έκαστον δήµον ο δήµαρχος και εις εκάστην κοινότητα ο πρόεδρος της κοινότητος,
αναπληρούµενοι και κατά τα καθήκοντα ταύτα υπό των νοµίµων αυτών αναπληρωτών.
"Σε περίπτωση σύµπτυξης περισσότερων ληξιαρχικών περιφερειών σε µία, ληξίαρχος
ορίζεται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή ένας από τους δηµάρχους ή προέδρους
κοινοτήτων".
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.14 του άρθρου 9
του Ν. 2307/1995 (Α 113).
"2.Όταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων από τα πρόσωπα της προηγούµενης
παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ληξίαρχος µπορεί να διοριστεί
από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή δηµοτικός ή
κοινοτικός σύµβουλος ή δηµότης κάτοικος του δήµου ή της κοινότητας ή δηµόσιος
υπάλληλος. Μέχρι να γίνει ο διορισµός καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται από τον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή σε ληξίαρχο παραπλήσιου δήµου ή κοινότητας. Η πιο πάνω
απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αυτόν που διορίστηκε σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος, ο δήµαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του".
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.15 του άρθρου 9 του Ν.2307/1995 (Α
113)
3. Εις περίπτωσιν υποδιαιρέσεως µιας ληξιαρχικής περιφερείας εις πλείονας εφαρµόζονται
αναλόγως τα εις τας προηγουµένας παραγράφους αναφερόµενα.
4. Ο κατά την παράγραφον 2 διορισθείς δηµοτικός ή κοινοτικός ή δηµόσιος υπάλληλος,
αποχωρών οριστικώς, εξ οιουδήποτε λόγου, της κυρίας αυτού θέσεως, αποβάλλει
αυτοδικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου.
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Οµοίως, ο κατά την παράγραφον 2 διορισθείς αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του
ληξιάρχου, αν, επελθούσης µεταβολής
εις το πρόσωπον του δηµάρχου ή προέδρου
κοινότητος, ο νέος δήµαρχος ή πρόεδρος κοινότητος δηλώση εγγράφως προς τον
ληξίαρχον ότι κατά την διάρκειαν της θητείας του ως δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος θα
διεξάγη ο ίδιος την ληξιαρχικήν υπηρεσίαν και αφ’ ης ηµέρας αναλάβη ταύτην. "Για τη
µεταβολή αυτή του προσώπου του ληξιάρχου ειδοποιείται αµέσως και η οικεία Περιφερειακή
∆ιοίκηση"
***Το εντός " " τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.16 του άρθρου 9 του
Ν.2307/1995 (Α 113)
5. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν η απαλλαγή από των ληξιαρχικών καθηκόντων του
κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου διορισθέντος ληξιάρχου γίνεται καθ’ ον και ο
διορισµός αυτού τρόπον και µόνον ένεκα λόγω δικαιολογούντων ταύτην.
6. Οι διοριζόµενοι Ληξίαρχοι εκ µη δηµοτικών ή κοινοτικών ή δηµοσίων υπαλλήλων δέον
να έχουν απολυτήριον γυµνασίου και εν ελλείψει τοιούτου δηµοτικού σχολείου. Ούτοι
δίδουν τον όρκον του δηµοσίου υπαλλήλου ενώπιον του νοµάρχου.
***Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107), ορίσθηκε ότι όπου
στις διατάξεις του εδαφίου δευτέρου της παρ. 6 του άρθρου 2 και του εδαφίου πρώτου του
άρθρου 18 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α`) "περί ληξιαρχικών πράξεων" αναγράφεται η λέξη
"Νοµάρχης" εφεξής νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφερείας.
7. Το λειτούργηµα του ληξιάρχου είναι άµισθον, εφ’ όσον ασκείται υπό του δηµάρχου ή
του προέδρου της κοινότητος ή των νοµίµων αυτών αναπληρωτών.
8. Εις τους κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου διοριζοµένους ληξιάρχους
καταβάλλεται αποζηµίωσις βαρύνουσα την εις τον προϋπολογισµόν του οικείου δήµου ή
κοινότητος κατ’ έτος αναγραφοµένην ειδικήν πίστωσιν.
"Οι Ληξίαρχοι αν είναι δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι, αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του Κώδικα περί καταστάσεως δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και αν
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, λαµβάνουν αποζηµίωση η οποία καθορίζεται µε απόφαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που δεν µπορεί να υπερβεί το 20% του βασικού
µηνιαίου µισθού τους. Οι λοιποί λαµβάνουν αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε απόφαση
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου"
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.17 του άρθρου 9
του Ν.2307/1995 (Α 113)

Ειδικά Ληξιαρχεία.
Άρθρον 3.
∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Οικονοµικών, δύνανται να συσταθούν, εις πόλεις
πραγµατικού πληθυσµού άνω των πεντήκοντα χιλιάδων, ειδικά ληξιαρχεία, πέραν των ήδη
συνεστηµένων τοιούτων.
∆ια του αυτού διατάγµατος καθορίζεται η περιφέρεια του ειδικού ληξιαρχείου και
συνιστώνται αι απαιτούµεναι δια την λειτουργίαν τούτου νέαι θέσεις προσωπικού.

Καθήκοντα ληξιάρχου.
Άρθρον 4.
Ο ληξίαρχος υποχρεούται:
α. Να τηρή τα κατά το άρθρον 8 του παρόντος νόµου βιβλία.
β. Να καταχωρίζη τας κατά τον νόµον υπ’ αυτού συντακτέας ληξιαρχικάς πράξεις εις τα
κατά το άρθρον 8 του παρόντος νόµου βιβλία. Ούτος δεν δύναται να συντάξη ληξιαρχικήν
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πράξιν αφορώσαν εαυτόν, σύζυγον, συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας αυτού κατ`
ευθείαν µεν γραµµήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε µέχρι και του δευτέρου βαθµού ή
ληξιαρχικήν πράξιν, εις ην τοιαύτα πρόσωπα παρίστανται ως δηλούντες. Η παρά την
απαγόρευσιν ταύτην συνταχθείσα ληξιαρχική πράξις είναι άκυρος.
γ. Να αναγιγνώσκη τας συνταχθείσας πράξεις εις τους δηλούντας, παρόντων και των
τυχόν, κατά το άρθρον 10 του παρόντος νόµου, προσληφθέντων µαρτύρων.
δ. Να εκδίδη αντίγραφα, αποσπάσµατα και πιστοποιητικά των εις τα βιβλία πράξεων ή
των σχετικών προς ταύτας παρ’ αυτώ ευρισκοµένων δηµοσίων εγγράφων.
"ε. Να χρησιµοποιεί για την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων το πληροφοριακό σύστηµα
του άρθρου 8Α".
***Το εντός " " εδάφιο ε αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 4144/2013
(ΦΕΚ Α 88/18.4.2013)
στ. Να αποστέλλη αντίγραφα ή αποσπάσµατα:
[1) Ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως προς τον δήµον ή την κοινότητα, εις το
δηµοτολόγιον του οποίου φέρονται εγγεγραµµένοι οι γονείς του εις ον η ληξιαρχική πράξις
αφορά.
2) Ληξιαρχικών πράξεων γάµου προς τον δήµον ή την κοινότητα, εις το δηµοτολόγιον
του οποίου φέρονται εγγεγραµµένοι οι σύζυγοι.
3) Ληξιαρχικών πράξεων θανάτου εις το τέλος εκάστου µηνός προς τον δήµον ή την
κοινότητα, εις το µητρώον αρρένων και δηµοτολόγιον του οποίου φέρονται εγγεγραµµένοι
οι αποβιούντες]
***Οι εντός [ ] υποπεριπτώσεις 1,2, και 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 8, παρ.1 του Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/18.4.2013) καθώς επίσης και µε το άρθρο 77, παρ. α του αυτού
νόµου και από την έναρξη ισχύος του.
4) Των συντασσοµένων εκθέσεων, εντός δέκα ηµερών από της συντάξεως αυτών, προς
τον ληξίαρχον παρ’ ω η σχετική ληξιαρχική πράξις εις το περιθώριον της οποίας δέον όπως
καταχωρισθή η µεταβολή ή προσθήκη, περί ων τα άρθρα 14 και 26 του παρόντος νόµου.
"ζ) Να εκπληρώνει όσα ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
19 του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α`) "Κύρωση Κώδικα ∆ιατάξεων περί µητρώων αρρένων".
***Η εντός " " περίπτωση ζ` αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 του άρθρου 14
του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α`107).
η. Να µηνύη τον µη εµπροθέσµως δηλώσαντα γεγονός, περί ου έδει να συνταχθή
ληξιαρχική πράξις, εφ` όσον το γεγονός τούτο περιήλθεν οπωσδήποτε εις γνώσιν αυτού.
«θ. Να ενηµερώνει αµελλητί την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο
«Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.» που τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών Συνταξιούχων
(Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) σχετικά µε τις εκδιδόµενες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου της αρµοδιότητας του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής της διάταξης αυτής, ο τρόπος και χρόνος
ενηµέρωσης της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.»
*** Η περίπτωση θ΄προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 81 Ν.3996/2011, ΦΕΚ Α
170/5.8.2011, η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε µε το άρθρο 8, παρ.1 καθώς επίσης και
το άρθρο 77, παρ. α του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013) και από την έναρξη ισχύος
του.

3

Τοπική αρµοδιότης ληξιάρχου.
Άρθρον 5.
Αι κατά το άρθρον 8 ληξιαρχικαί πράξεις γεννήσεως, γάµου και θανάτου καταρτίζονται
εις το ληξιαρχείον της ληξιαρχικής περιφερείας, εις ην έλαβον χώραν τα γεγονότα ταύτα,
εκτός εάν άλλως ορίζεται εις τον παρόντα νόµον.
"Σύµφωνο συµβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συµβολαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον
Ληξίαρχο του τόπου της κοινής κατοικίας των συµβαλλοµένων που αναγράφεται σε αυτό και
σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο του
τόπου κατοικίας του ενός µόνο εκ των συµβαλλοµένων, ο οποίος προβαίνει στη δήλωση."
*** Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 προστέθηκε µε το άρθρο 29 παρ.1 Ν.3801/2009, ΦΕΚ
Α 163/4.9.2009.

Πειθαρχική ευθύνη.
Άρθρον 6.
1. Επί των ληξιάρχων, εν τη
ασκήσει των καθηκόντων των, έχουν εφαρµογήν,
προκειµένου µεν περί δηµοσίων υπαλλήλων, αι διατάξεις περί του πειθαρχικού δικαίου των
υπαλλήλων του δηµοσίου, προκειµένου δε περί δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων, αι
τοιαύται του πειθαρχικού δικαίου του κώδικος περί καταστάσεως δηµοτικών και κοινοτικών
υπαλλήλων.
"2. Επί ληξιάρχων δηµάρχων ή προέδρων κοινοτήτων την πειθαρχική εξουσία ασκεί ο
Περιφερειακός ∆ιευθυντής ο οποίος µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από
το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις
αυτού.
3. Επί ληξιάρχων δηµοτών εφαρµόζονται οι διατάξεις περί του πειθαρχικού δικαίου, των
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πειθαρχικός δε προϊστάµενος αυτών είναι ο Περιφερειακός
∆ιευθυντής, ο οποίος µπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίµου µέχρι
του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης τους".
***Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.18 του άρθρου 9 του
Ν.2307/1995 (Α 113)
4. Η κατά τας προηγουµένας παραγράφους πειθαρχική ευθύνη υφίσταται αναλόγως και
επί προσώπων προσωρινώς ασκούντων Καθήκοντα ληξιάρχου.

Επιθεώρησις ληξιαρχείων.
Άρθρον 7.
1. Η επιθεώρησις των ληξιαρχείων ενεργείται υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών,
δυναµένου ν’ αναθέτη ταύτην, προκειµένου µεν περί ληξιαρχείων της έδρας του
Πρωτοδικείου εις Αντεισαγγελέα, προκειµένου δε περί ληξιαρχείων εκτός της έδρας του
Πρωτοδικείου, εις τον κατά τόπον αρµόδιον Ειρηνοδίκην, υποχρεουµένων εις σύνταξιν, εις
διπλούν, ιδιαιτέρας εκθέσεως επιθεωρήσεως δι’ έκαστον ληξιαρχείον.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο µόνο, παρ.1 του Π.∆. 943/1976 (Α 344):
" Η επιθεώρησις των ληξιαρχείων ενεργείται υπό των εν άρθρω 07 παράγραφος 1 του
Ν. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" οριζοµένων οργάνων κατά τα εν τω άρθρω τούτω
οριζόµενα."
2. Η επιθεώρησις, των µεν εις την έδραν του Πρωτοδικείου ληξιαρχείων, ενεργείται εντός
του πρώτου διµήνου από της λήξεως εκάστου εξαµήνου, των δε λοιπών, εντός του πρώτου
τετραµήνου από της λήξεως εκάστου έτους.
3. Οι ενεργούντες την επιθεώρησιν συντάσσουν ιδιαιτέρας ατοµικάς εκθέσεις, εις
διπλούν, δι’ έκαστον ληξίαρχον περί των εκ της επιθεωρήσεως διαπιστωθέντων και ιδία περί
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των διαπιστωθεισών παραβάσεων, των εχουσών χαρακτήρα πειθαρχικού παραπτώµατος ή
δυναµένων ν’ αποδοθούν εις ηλαττωµένην επάρκειαν και ικανότητα του υπαιτίου.
"4. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες περιλαµβάνουν και τη γνώµη του επιθεωρητή για τα
µέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν, αποστέλλονται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
απευθείας στο Περιφερειακό ∆ιευθυντή, στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το ληξιαρχείο".
***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.19 του άρθρου 9 του Ν.2307/1995 (Α
113)
5. Οµοία επιθεώρησις δύναται να γίνη και εκτάκτως εις πάντα χρόνον.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο µόνο, παρ.5 του Π.∆.943/1976 (Α 344):
" Αι κατά τας παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου συντασσόµεναι εκθέσεις
αποστέλλονται υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών εις τας υπό του άρθρου 7 του Ν.
344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" οριζοµένας αρχάς."

Ληξιαρχικά βιβλία - Ληξιαρχικαί πράξεις.
Άρθρον 8.
"1. Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο
τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάµων, συµφώνων συµβίωσης ετερόφυλων προσώπων,
θανάτων και εκθέσεων."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 29 παρ.2α Ν.3801/2009, ΦΕΚ Α
163/4.9.2009.
2. Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δηµόσια.
"3. Στα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείµενο τη
βεβαίωση γεννήσεως, γάµου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της συµφωνίας
των προσώπων που κατάρτισαν σύµφωνο συµβίωσης, τη µεταβολή του περιεχοµένου ή τη
διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 29 παρ.2β Ν.3801/2009, ΦΕΚ Α
163/4.9.2009.
4. Η καταχώρισις ή διόρθωσις ή µεταβολή του περιεχοµένου των ληξιαρχικών πράξεων
γίνεται επί τη δηλώσει του προς τούτο οριζοµένου υπό του παρόντος νόµου προσώπου.
"∆υνατότητα δήλωσης του συµφώνου συµβίωσης, καθώς και καταχώρισης της λύσης
τούτου παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συµβληθέντων. Στο περιθώριο της οικείας
πράξης καταχωρίζεται και η, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, λύση της συµφωνίας των
συµβληθέντων, καθώς και η συνδροµή αυτοδίκαιης λύσης του συµφώνου συµβίωσης."
*** Τα τελευταία εντός " " εδάφια της παρ.4 προστέθηκαν µε το άρθρο 29 παρ.2γ
Ν.3801/2009, ΦΕΚ Α 163/4.9.2009.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ Α 163/4.9.2009,
ορίζεται ότι:
"5. Ληξιαρχικές πράξεις συµφώνων συµβίωσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη
της ισχύος του παρόντος νόµου, αποδεικνύουν την ισχύ της συµφωνίας των
συµβαλλόµενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθµίσεις των προηγούµενων
παραγράφων".
5. Τα κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου βιβλία αριθµούνται και
µονογραφούνται υπό του κατά τόπον αρµοδίου Ειρηνοδίκου.
6. Η προµήθεια των ληξιαρχικών βιβλίων βαρύνει τον προϋπολογισµόν των δήµων και
κοινοτήτων.

"7. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ειδικού
Ληξιαρχείου Αθηνών, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των οικείων ληξιαρχικών βιβλίων
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καθορίζεται µε
Αποκέντρωσης."

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

*** Η παρ.7 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.13 Ν.3345/2005, ΦΕΚ Α 138/16.6.2005.
Με την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι:
"2. Με απόφασή του ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να µεταβιβάζει το
δικαίωµα υπογραφής "µε εντολή του" στους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου για
τη χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από τα πρωτότυπα αυτών, καθώς και για τη
διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας".

" Άρθρο 8Α
Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών δηµιουργείται Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων και τηρείται κεντρική βάση δεδοµένων αυτού. Στο σύστηµα αυτό
επιτρέπεται η είσοδος µόνο διαπιστευµένων χρηστών µέσω κωδικών πρόσβασης που
αποδίδει η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του
Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαπιστευµένοι χρήστες εισέρχονται στο πληροφοριακό
σύστηµα για να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν, επεξεργάζονται, παρακολουθούν και
εκτυπώνουν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδονται από τα κατά τόπους αρµόδια
ληξιαρχεία της χώρας.
2. Η ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών
διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και
συνεχή ενηµέρωση της κεντρικής βάσης δεδοµένων της προηγουµένης παραγράφου.
3. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η ανώνυµη εταιρεία
«Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυµη Εταιρεία» (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.), η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και κάθε άλλος διαπιστευµένος φορέας αντλούν αυτοµατοποιηµένα από
τη κεντρική βάση δεδοµένων ληξιαρχικά στοιχεία πολιτών αποκλειστικά για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζονται και
άλλοι διαπιστευµένοι φορείς που αντλούν στοιχεία από την κεντρική βάση δεδοµένων της
παραγράφου 1.
4. Οι ληξιαρχικές πράξεις τυπώνονται αποκλειστικά από το Πληροφοριακό Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας που παράγεται
αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα".
***Το εντός " " άρθρο 8Α προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ Α
88/18.4.2013)

Στοιχεία περιεχόµενα εις απάσας τας ληξιαρχικάς πράξεις.
Άρθρον 9.
1. Αι ληξιαρχικαί πράξεις καταχωρίζονται εις τα ληξιαρχικά βιβλία κατ’ αύξοντα αριθµόν,
περιέχουν δε, πέραν των εις τα άρθρα 22, 31 και 34 του παρόντος νόµου, οριζοµένων,
κατά περίπτωσιν στοιχείων, και τα κάτωθι:
α. Τον τόπον, την ώραν, την ηµέραν, τον µήνα και το έτος της καταχωρίσεως.
β. Το όνοµα και επώνυµον του ληξιάρχου.
"γ. Το όνοµα και επώνυµον των εµφανισθέντων.
δ. Την δήλωσιν του ληξιάρχου ότι εβεβαιώθη και δια τινών µέσων περί της ταυτότητος
των εµφανισθέντων.
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ε. Την δήλωσιν ότι η καταχωρισθείσα πράξις ανεγνώσθη και εβεβαιώθη παρά των
εµφανισθέντων.
στ. Την υπογραφήν των εµφανισθέντων ή, εφ’ όσον ούτοι αγνοούν ή αδυνατούν να
υπογράψουν, τον λόγον του κωλύµατος τούτου"
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄. και στ΄ η λέξη «εµφανισθέντων»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός», µε το άρθρο 4 παρ.3 του
Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ Α 88/18.4.2013)
ζ. Την υπογραφήν του ληξιάρχου.
η. Την προσυπογραφήν του καταχωρίσαντος την πράξιν υπαλλήλου.
"2. 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"
***Η εντός " " παρ. 2 προστέθηκε ως άνω και η επόµενη παράγραφος αναριθµήθηκε από 2
σε 3 µε το άρθρο 4 παρ.4 του Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ Α 88/18.4.2013).
"3. Εφ’ όσον γεγονός έλαβε χώραν ενώπιον του ληξιάρχου δύναται ο ληξίαρχος να
βεβαιοί τούτο εις την ληξιαρχικήν πράξιν"

∆ήλωσις δι’ αντιπροσώπου και υπό προσώπων αγνοούντων την ελληνικήν.
Άρθρον 10.
1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου εις δήλωσιν υπόχρεως δύναται να προβή εις
ταύτην ενώπιον του ληξιάρχου και δι’ αντιπροσώπου, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάµει
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου, γενοµένης µνείας περί τούτου εις την οικείαν
ληξιαρχικήν πράξιν.
2. Ο δηλών πρέπει να έχη συµπληρώσει τουλάχιστον το 14ον έτος της ηλικίας του,
άλλως εκπροσωπείται υπό του νοµίµου αυτού αντιπροσώπου.
3. Εκλιπόντων των υπό του παρόντος νόµου οριζοµένων εις δήλωσιν υποχρέων, εις
ταύτην δύναται να προβή πας έχων έννοµον συµφέρον.
4. Αν ο ληξίαρχος αµφιβάλη περί της ταυτότητος των εµφανισθέντων, δύναται να
προσλάβη δύο ενηλίκους µάρτυρας.
5. Αν οι δηλούντες ή οι µάρτυρες αγνοούν την ελληνικήν, προσλαµβάνεται ερµηνεύς,
όστις ορκίζεται ενώπιον του ληξιάρχου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των
άρθρων 252 και 408 του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας, γενοµένης περί τούτου µνείας εις
την πράξιν.

∆ήλωσις υπό αναπήρων, τυφλών και κωφαλάλων.
Άρθρον 11.
1. Αν ο δηλών ληξιαρχικόν γεγονός είναι ανάπηρος ή τυφλός και δεν δύναται να
υπογράψη την συνταχθείσαν ληξιαρχικήν πράξιν, γίνεται εις το τέλος αυτής µνεία του
λόγου, δι’ ον ούτος δεν δύνανται να υπογράψη.
2. Αν ο δηλών είναι κωφός, δύναται όµως να αναγιγνώσκη, η πράξις συντάσσεται τη
δηλώσει του, αι δε τυχόν προς αυτόν ερωτήσεις απευθύνονται εγγράφως.
3. Αν ο δηλών είναι κωφός και δεν γνωρίζη ανάγνωσιν ή είναι άλαλος ή κωφάλαλος
χωρεί, υποχρεωτικώς, διαδοχή εις την σειράν των υποχρέων προς δήλωσιν. "Υπόχρεος προς
δήλωση του γάµου µεταξύ προσώπων, που ανήκουν και τα δυο στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο είναι για τον πολιτικό γάµο ο δήµαρχος ή ο
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πρόεδρος της κοινότητας που τον τέλεσε και για το θρησκευτικό γάµο ο οικείος
θρησκευτικός λειτουργός".
***Το δεύτερο εντός " " εδάφιο της παραγρ. 3 προσετέθη διά του άρθρου 12 του
Ν.1438/1984 (Α 60).

Αποδεικτική δύναµις ληξιαρχικών πράξεων.
Άρθρον 12.
1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου καταρτιζοµένη ληξιαρχική πράξις
γεννήσεως, γάµου και θανάτου αποδεικνύει:
α. Μέχρι της επί πλαστότητι προσβολής τα γεγονότα, άτινα ο ληξίαρχος βεβαιοί ως
λαβόντα χώραν ενώπιον αυτού.
β. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, τα γεγονότα, των οποίων ο ληξίαρχος βεβαιοί ότι
έλαβε γνώσιν εκ των δηλώσεων των εµφανισθέντων.
2. Ξέναι, ως και µη αναγκαίαι δια την κατάρτισιν των ληξιαρχικών πράξεων αναγραφαί,
ουδεµίαν έχουν αποδεικτικήν ισχύν.
3. Τα υπό του ληξιάρχου, εκδιδόµενα αντίγραφα και αποσπάσµατα έχουν οµοίαν προς τα
πρόσωπα αποδεικτικήν ισχύν.
4. Επί πλειόνων ληξιαρχικών πράξεων αφορωσών εις το αυτό γεγονός ως επικρατεστέρα
θεωρείται η εγκύρως συνταχθείσα προγενεστέρα τοιαύτη, των λοιπών κηρυσσοµένων
ανισχύρων δια πράξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγελεύς, του
Ειρηνοδίκου, εις την περιφέρειαν των οποίων υπάγεται το ληξιαρχείον όπου έχει
καταχωρισθή η κηρυσσοµένη ως ανίσχυρος πράξις.

∆ιόρθωσις στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων.
Άρθρον 13.
1. Προς διόρθωσιν ληξιαρχικής πράξεως απαιτείται τελεσίδικος δικαστική απόφασις.
2. Σφάλµατα, προφανώς εκ παραδροµής, παρεισφρήσαντα εις ληξιαρχικήν πράξιν, µη
αφορώντα δε εις τον τόπον, ηµέραν, µήνα, έτος και ώραν τελέσεως του εις την πράξιν
βεβαιουµένου γεγονότος, δύνανται να διορθωθούν επίσης και αδεία του Εισαγγελέως
Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου, εκδιδοµένη µετά έρευναν
και εξακρίβωσιν των πραγµατικών στοιχείων, επί τη αιτήσει παντός έχοντος έννοµον
συµφέρον.
3. Σφάλµατα, προφανώς εκ παραδροµής, παρεισφρήσαντα εις ληξιαρχικήν πράξιν,
αφορώντα δε εις τον τονισµόν ή τους γραµµατικούς και φθογγολογικούς κανόνας των εις
αυτήν στοιχείων, δύνανται επίσης να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέως
Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκου, υπό του αρµοδίου ληξιάρχου, µετά προηγούµενον υπ`
αυτού έρευναν και εξακρίβωσιν των πραγµατικών στοιχείων, επί τη αιτήσει παντός έχοντος
έννοµον συµφέρον.

Άρθρον 14.
"1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου µετά τη σύνταξη
των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νοµιµοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αµφισβήτησης,
προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάµου,
λύσης του συµφώνου συµβίωσης, προσθήκης ή µεταβολής ονόµατος, 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 διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του
αµετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αµετακλήτου
λύσης ή ακύρωσης γάµου, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε
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δηµόσιας ή δηµοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ’ αυτών επισηµείωση του αρµόδιου
ληξιάρχου ότι αντίγραφο 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"
***Η εντός " " παράγραφος 1 όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ.6 του άρθρου 14 του
Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α`107) αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.5 του Ν.
4144/2013, (ΦΕΚ Α 88/18.4.2013).
"2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όµως τις κυρώσεις, που
προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόµου, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αυτού
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8.3 του άρθρου 26 του Ν. 2130/1993".
***Η εντός " " παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 του άρθρου 14
του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α`107)
3. Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την
µεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου µεταβλήθη η αστική κατάστασις.

Ληξιαρχικαί πράξεις γεγονότων βεβαιουµένων δια δικαστικών αποφάσεων.
Άρθρον 15.
Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάµου ή θανάτου,
βεβαιουµένου δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν καθ’ ωρισµένον
χρόνον, επί τη προσαγωγή προς τον ληξίαρχον αντιγράφου της αποφάσως, νοµίµως
κεκυρωµένου.

"Σύνταξη δήλωσης για το γάµο και τη βάπτιση"
[***Ο τίτλος του άρθρου 16 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 4 παρ. 1 του
Ν.1250/1982 (Α`46).
Άρθρον 16.
1. Ο θρησκευτικός λειτουργός, ο τελέσας ή συµπράξας εις ιεροπραξίαν βαπτίσεως ή
γάµου, υποχρεούνται να συντάξη επί τόπου, άµα τω πέρατι της ιεροπραξίας, δήλωσιν
περιέχουσαν πάντα τα στοιχεία της οικείας ληξιαρχικής πράξεως, υπογραφοµένην υπ’
αυτού.
"Την ίδια υποχρέωση έχει ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας που δέχθηκε τη δήλωση
για την τέλεση του γάµου."
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 16 προστέθηκε µε το άρθρο 4
παρ.2 του Ν. 1250/1982 (ΦΕΚ Α`46).
"2. Τη δήλωση που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο υπογράφουν επίσης επί
µεν θρησκευτικού γάµου οι σύζυγοι και ο παράνυµφος, επί δε του πολιτικού οι σύζυγοι και
οι µάρτυρες. Επί βαπτίσεως την ανωτέρω δήλωση υπογράφουν επίσης ο πατέρας ή η
µητέρα ή άλλος από τους οικείους ή ο ανάδοχος. Αν αυτοί είναι αγράµµατοι, υπογράφουν
ως µάρτυρες δυο από αυτούς που παρέστησαν".
***Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 13 του Ν. 1438/1984 (Α
60).

Ανασύνταξις ληξιαρχικών πράξεων.
Άρθρον 17.
1. Εν περιπτώσει απωλείας ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγον, εν όλω ή εν µέρει,
ληξιαρχικού τινός βιβλίου, δύναται, αιτήσει παντός ενδιαφεροµένου, συντασσοµένου εφ’
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απλού χάρτου, να καταχωρισθή εκ νέου εις το εν χρήσει οικείον ληξιαρχικόν βιβλίον πράξις,
περιεχοµένη εις το απολεσθέν ή καταστραφέν βιβλίον, κατά τας εξής περιπτώσεις:
α. Αν προσάγηται επίσηµον αντίγραφον τοιαύτης πράξεως, εκδοθέν προ της απωλείας ή
καταστροφής του βιβλίου, οπότε η νέα πράξις καταχωρίζεται οµοία προς την παλαιάν δι’
αντιγραφής εκ του προσαχθέντος αντιγράφου, κρατουµένου εφεξής εν τω αρχείω του
ληξιαρχείου αντί του οποίου εκδίδεται νέον αντίγραφον, εφ’ απλού χάρτου, προς τον
προσαγαγόντα αυτό.
β. Αν το γεγονός βεβαιούται δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως.
2. Ωσαύτως, εν περιπτώσει φθοράς, λόγω χρήσεως, ληξιαρχικού τινός βιβλίου,
ανασυντάσσεται τούτο, µερίµνη του ληξιάρχου, τη αδεία του οικείου Εισαγγελέως
Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου.
Τα ανασυντασσόµενα ως άνω βιβλία θεωρούνται, ως προς την ακρίβειαν της αντιγραφής,
υπό του οικείου Εισαγγελέως ή Ειρηνοδίκου, συντασσοµένης σχετικής πράξεως εις το τέλος
αυτών.

Ανασύστασις καταστραφέντων αρχείων.
Άρθρον 18.
Τα αρχεία των ληξιαρχείων, τα οποία, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ήθελον τυχόν
καταστραφή ή απολεσθή, εν όλω ή εν µέρει, ανασυνιστώνται µερίµνη των οικείων
ληξιάρχων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του νόµου 2809/1954 "περί
ανασυστάσεως των καταστραφέντων Αρχείων των ∆ικαστικών Γραφείων της Πόλεως
Ζακύνθου", δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, εκδιδοµένης µετά πρότασιν του
οικείου νοµάρχου και δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. ∆ια της αυτής
αποφάσεως ορίζεται και πάσα εν γένει αναγκαία λεπτοµέρεια αφορώσα εις την ανασύστασιν
των καταστραφέντων αρχείων.
***Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α`107), ορίσθηκε ότι όπου
στις διατάξεις του εδαφίου δευτέρου της παρ. 6 του άρθρου 2 και του εδαφίου πρώτου του
άρθρου 18 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α`) "περί ληξιαρχικών πράξεων" αναγράφεται η
λέξη "Νοµάρχης" εφεξής νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφερείας.

Κύρωσις ανυπογράφων ληξιαρχικών πράξεων.
Άρθρον 19.
1. Ληξιαρχικαί πράξεις, ευρισκόµεναι ανυπόγραφοι υπό του συντάξαντος αυτάς
ληξιάρχου, φέρουσαι όµως τας υπογραφάς των λοιπών συµπραξάντων κατά νόµον εις την
κατάρτισιν αυτών προσώπων, περιβάλλονται το κύρος δηµοσίου εγγράφου δια κυρωτικής
πράξεως, υπογραφοµένης υπό του νέου ληξιάρχου, καταχωριζοµένης δε κάτωθι εκάστης
ανυπογράφου πράξεως εις ην θέσιν έδει να υπήρχεν η υπογραφή του συντάξαντος
ληξιάρχου.
2. Ληξιαρχικαί πράξεις, ευρισκόµεναι ανυπόγραφοι υπό των συµπραξάντων κατά νόµον
εις την κατάρτισιν αυτών προσώπων, φέρουσαι όµως την υπογραφήν του συντάξαντος
ταύτας ληξιάρχου, περιβάλλονται το κύρος δηµοσίου εγγράφου, µετά πρόσκλησιν προς
υπογραφήν τούτων υπό των συµπραξάντων και µη υπογραψάντων προσώπων και
παρέλευσιν απράκτου χρονικού διαστήµατος ενός µηνός από της προσκλήσεως, δια
κυρωτικής πράξεως, υπογραφοµένης υπό του υπηρετούντος ληξιάρχου. Την αδυναµίαν
υπογραφής των συµπραξάντων προσώπων, λόγω επελθόντος θανάτου, µακράς αποδηµίας,
αφανείας ή οιαδήποτε φυσικής ή νοµικής ανικανότητος, αναπληροί η υπογραφή του
ληξιάρχου.
3. ∆ια την καταχώρησιν της, κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
κυρωτικής πράξεως απαιτείται προηγουµένη έγγραφος άδειαν του οικείου Εισαγγελέως
Πρωτοδικών, ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου, εκδιδοµένη κατ’ αίτησιν
των ενδιαφεροµένων ή και αυτεπαγγέλτως, µετά έρευναν των πραγµατικών περιστατικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Ληξιαρχικαί Πράξεις Γεννήσεως.
Προθεσµία δηλώσεως των γεννήσεων.
Άρθρον 20.
1. Εντός δέκα ηµερών από του τοκετού δηλούται η γέννησις εις τον ληξίαρχον του τόπου
εν ω αύτη έλαβε χώραν, επί τη προαγωγή πιστοποιήσεως ιατρού ή µαίας, υποχρεουµένων
εις την έκδοσιν ταύτης, εν αδυναµία δε εκδόσεως της βεβαιώσεως, επί τη βάσει υπευθύνου
δηλώσεως του υποχρέου.
"Στην περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα, προσάγεται και
η δικαστική άδεια που δόθηκε στη γυναίκα που επιθυµεί να αποκτήσει τέκνο."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 7 Ν. 3089/2002, ΦΕΚ
Α΄327/23.12.2002.
"2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όµως, τις κυρώσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόµου".
***Η εντός " " παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8.1 του άρθρου 26 του
Ν.2130/1993 (ΦΕΚ Α΄ 62)
3. ***Η παρ.3 καταργήθηκε µε την παρ.8.5 του άρθρου 26 του Ν. 2130/ 1993 (ΦΕΚ
Α΄62).

Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων.
Άρθρον 21.
1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι:
α) ο πατήρ,
β) ο ιατρός,
γ) η µαία και
δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν εποµένων γεννάται µόνον
ελλείποντος ή κωλυοµένου προς δήλωσιν του προηγουµένου.
3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της µητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος
ειδικήν εντολήν δυνάµει συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Στοιχεία της πράξεως γεννήσεως.
Άρθρον 22.
1. Η ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει:
α. Το όνοµα και επώνυµον, το επάγγελµα και την κατοικίαν του δηλούντος.
β. Τον τόπον, την ώραν, την ηµέραν, τον µήνα και το έτος του τοκετού.
"γ. το φύλο του νεογνού και τη σειρά γέννησής του".
***Τo εντός " " εδάφιo γ΄της παρ. 1, αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 14 του
Ν.1438/1984 (Α΄60).
"δ. Το όνοµα, το επώνυµο, τη δηµοτικότητα και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης
του νεογνού".

11

***Το εντός " " εδάφιο δ΄της παρ. 1 όπως είχε αντικατασταθεί διά του άρθρου 14 του
Ν.1438/1984 (Α΄60), αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.6 του Ν. 4144/2013,
(ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).

"ε. Το όνοµα, το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα, το επάγγελµα, την κατοικία και
τα στοιχεία εγγραφής στο δηµοτολόγιο των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον
υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης αυτών"
***Η εντός " " περίπτωση ε΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.7 του
Ν.4144/2013, (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).
στ. Το γένος της µητρός.

2. Επί συγχρόνου πολλαπλής γεννήσεως γίνεται ιδία πράξις δι’ έκαστον νεογνόν και κατά
τρόπον ώστε να εµφαίνηται η διαδοχική σειρά των γεννήσεων.

Τοκετοί εν Ιδρύµατι ή κατά την διάρκειαν ταξιδίου.
Άρθρον 23.
1. Αν ο τοκετός συµβή εις µαιευτήριον, νοσοκοµείον, κλινικήν, φυλακήν ή εις άλλο
ίδρυµα ή κατάστηµα, εις δήλωσιν υπόχρεως είναι και η διεύθυνσις τούτων. "Η δήλωση αυτή
είναι πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 στοιχεία"
***Το εντός " " εδάφιο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.8 του Ν. 4144/2013,
(ΦΕΚ Α 88/18.4.2013).
2. Αν συµβή γέννησις εν πλω, συντάσσεται περί ταύτης ληξιαρχική πράξις υπό του
πλοιάρχου ή του αναπληρωτού τούτου. Αντίγραφον της πράξεως ταύτης αποστέλλεται δια
του λιµενάρχου της πρώτης προσεγγίσεως του πλοίου εις τον ληξίαρχον της έδρας του
λιµεναρχείου προς καταχώρισιν εις το βιβλίον γεννήσεων.
3. Αν συµβή γέννησις κατά την διάρκειαν ταξιδίου διά σιδηροδρόµου, αυτοκινήτου ή
αεροσκάφους, η περί ταύτης ληξιαρχική πράξις συντάσσεται υπό του ληξιάρχου του τόπου
ένθα απεβιβάσθη η λεχώ.

Πράξις γεννήσεως εκθέτου.
Άρθρον 24.
1. Ο ευρών νεογνόν έκθετον υποχρεούται το βραδύτερον µέχρι της εποµένης ηµέρας να
προβή εις δήλωσιν περί τούτου παρά τη αστυνοµική αρχή, ήτις υποχρεούται να παράσχη,
εντός τριών ηµερών, εγγράφως εις τον ληξίαρχον του τόπου της ευρέσεως πάσαν
πληροφορίαν απαραίτητον δια την σύνταξιν της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.
2. Αν το νεογνόν αφεθή ή παραδοθή εις βρεφοκοµείον ή άλλο τοιούτον ίδρυµα, η
διεύθυνσις αυτού υποχρεούται, εντός τριών ηµερών, εις έγγραφον δήλωσιν της γεννήσεως
προς τον κατά την προηγουµένην παράγραφον ληξίαρχον.
3. Η ληξιαρχική πράξις δέον να περιλαµβάνη την ώραν, την ηµέραν, τον µήνα, το έτος,
τον τόπον και τας περιστάσεις της ευρέσεως, το είδος και τα διακριτικά σηµεία των
ενδυµάτων ή άλλων αντικειµένων του νεογνού, τα χαρακτηριστικά ή άλλα διακριτικά
αυτού, την χρονολογίαν καθ’ ην πιθανολογείται η γέννησις, το φύλον, την αρχήν, το
ίδρυµα ή το πρόσωπον, εις ο παρεδόθη το παιδίον, και το όνοµα αυτού.
Αν δεν εξηκριβώθη καθ’ οιονδήποτε τρόπον ότι το νεογνόν είχε βαπτισθή και λάβει
ωρισµένον όνοµα, ο ληξίαρχος σηµειοί τούτο εν τη ληξιαρχική πράξει ως αβάπτιστον.
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4. Ο ληξίαρχος, κατά την σύνταξιν της περί ης πρόκειται πράξεως, δίδει εις το έκθετον
επώνυµον, πατρώνυµον και µητρώνυµον.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 37114/1994 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµ.Τάξης (ΦΕΚ Β΄882), διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά το
άρθρο 34 παρ. 2 του Ν.2168/93, το ανωτέρω άρθρο 24, όσον αφορά την έγγραφη δήλωση
για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης έκθετου.

" Άρθρο 25 ".
" Ονοµατοδοσία".
"Το όνοµα του νεογνού καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από
δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική µέριµνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει
έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια,
δηµοτική ή κοινοτική αρχή.
Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική µέριµνα, η δήλωση του
ονόµατος γίνεται από τον άλλο γονέα.
Αν και ο δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν γονική µέριµνα, το όνοµα καταχωρίζεται
µε δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του προσώπου του τέκνου.
Η γενοµένη σύµφωνα µε τα ανωτέρω δήλωση ονοµατοδοσίας δεν ανακαλείται"
***Το άρθρο 25 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 15 του Ν. 1438/1984 (Α΄60).

Καταχώρισις βαπτίσεως εις το βιβλίον γεννήσεων.
Άρθρον 26.
1. Η βάπτισις καταχωρίζεται εις το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως εντός
ενενήκοντα ηµερών από της τελέσεως αυτής, επί τη προσαγωγή δηλώσεως του τελέσαντος
ή συµπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού.
"Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, η σχετική δήλωση γίνεται δεκτή από το
ληξίαρχο, συνεπάγεται, όµως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου
νόµου".
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8.2 του άρθρου 26
του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ Α 62)
2. Υπόχρεοι προς δήλωσιν της βαπτίσεως είναι: α) ο βαπτισθείς, εφ’ όσον έχει
συµπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας του, β) ο πατήρ ή η µήτηρ ή άλλος έχων την
επιµέλειαν του προσώπου αυτού, γ) ο ανάδοχος και δ) οι συγγενείς εξ αίµατος του
βαπτισθέντος µέχρι και του τρίτου βαθµού, εφαρµοζοµένης της παραγράφου 2 του άρθρου
21.
3. Η εν τη περιθωρίω ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως σηµειουµένη βάπτισις
περιλαµβάνει την χρονολογίαν της βαπτίσεως, το εις το νεογνόν τυχόν δοθέν όνοµα, το
όνοµα και επώνυµον του δηλούντος, του αναδόχου, του ιερέως και των τυχόν κατά το
άρθρον 10 προσληφθέντων µαρτύρων.

Καταχώρησις βαπτίσεως εις το βιβλίον εκθέσεων.
Άρθρον 27.
1. Αν η βάπτισις ετελέσθη εις τόπον άλλον παρά τον της γεννήσεως, ο ληξίαρχος του
τόπου της βαπτίσεως, δεχόµενος την δήλωσιν, συντάσσει έκθεσιν περί της βαπτίσεως εις το
βιβλίον εκθέσεων.
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2. Αντίγραφον της εκθέσεως ταύτης διαβιβάζει, εντός δέκα ηµερών, εις τον ληξίαρχον
του τόπου της γεννήσεως, οφείλοντα να ενεργήση κατά το άρθρον 26 παράγραφος 3 του
παρόντος νόµου.

Καταχώρησις τυχόν θρησκεύµατος επί µη χριστιανών.
Άρθρον 28.
Επί µη χριστιανών εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις των προηγουµένων άρθρων 26
και 27.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Ληξιαρχικαί Πράξεις Γάµου.
Προθεσµία δηλώσεως του γάµου.
Άρθρον 29.
"1. Ο γάµος δηλώνεται στο ληξίαρχο του τόπου της τελέσεώς του µέσα σε σαράντα µέρες
από την τελεσή του µε την προσαγωγή αντιγράφου της πράξης που συνέταξε για την
τέλεση ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που
ευλόγησε το γάµο. Αντίγραφο της πράξης αυτής είναι υποχρεωµένοι να στείλουν στο
ληξίαρχο, µέσα στην "ίδια προθεσµία, o δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο
θρησκευτικός λειτουργός που τη συνέταξε".
***Η παρ.1 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ. 3 του
Ν.1250/1982 (ΦΕΚ Α΄46).
"2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όµως, τις κυρώσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόµου".
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.8.1 του άρθρου 26 του Ν. 2130/1993
(ΦΕΚ Α΄62)
3. ***Η παρ.3 καταργήθηκε µε την παρ.8.5 του άρθρου 26 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ
Α΄62)

Υπόχρεοι προς δήλωσιν του γάµου.
Άρθρον 30.
Υπόχρεως προς δήλωσιν του γάµου είναι εκάτερος των συζύγων.

Στοιχεία της πράξεως γάµου.
Άρθρον 31.
Η ληξιαρχική πράξις του γάµου, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει:
"α. Το όνοµα, το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα και το δόγµα, το επάγγελµα, τον
τόπο και το έτος γεννήσεως και την κατοικία των συζύγων, τον Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα
Ασφάλισης αυτών"
***Η εντός " " περίπτωση α αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.9 του
Ν.4144/2013, (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).
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β. Το όνοµα και επώνυµον των γονέων των συζύγων.
γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συζύγων εις το δηµοτολόγιον.
"δ) Αν ο γάµος έχει τελεσθεί µε ιεροπραξία, το θρήσκευµα και το δόγµα της τέλεσης, το
χώρο όπου έγινε και το όνοµα και το επώνυµο του θρησκευτικού λειτουργού".
ε. Τον τόπον, την ηµέραν, τον µήνα και το έτος τελέσεως του γάµου.
στ. Τον βαθµόν γάµου των συζύγων.
"ζ) Τα στοιχεία της πράξης που συνέταξε για την τέλεση του γάµου ο δήµαρχος ή ο
πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευηκός λειτουργός".
***Τα εδάφια δ και ζ του άρθρου 31 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4 παρ. 4 του
Ν.1250/1982 (ΦΕΚ Α΄46).
"η. Τον αριθµό του παραβόλου που καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18
του Π.∆. 28/28.7.1931 για την έκδοση της άδειας γάµου".
***Η εντός " " περίπτωση (η) προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.9 του Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013).

" Άρθρο 31Α
Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του συµφώνου συµβίωσης
Η ληξιαρχική πράξη για το σύµφωνο συµβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο
άρθρο 9, περιέχει:
α. Το όνοµα και επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευµα, το επάγγελµα, τον Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος
γέννησης και την κατοικία των συµβαλλοµένων.
β. Το όνοµα και επώνυµο των γονέων των συµβαλλοµένων.
γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συµβαλλοµένων στο δηµοτολόγιο.
δ. Τον τόπο, την ηµέρα, το µήνα και το έτος σύναψης του συµφώνου συµβίωσης"

***Το εντός " " άρθρο 31Α προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.10 του Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄
Ληξιαρχικαί Πράξεις Θανάτου.
Προθεσµία δηλώσεως θανάτου
Προϋπόθεσις συντάξεως πράξεως θανάτου.
Άρθρον 32.
"1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από το
θάνατο, αφού προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση θανάτου που εκδίδεται από τον ιατρό που
νοσήλευσε το θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό
πραγµατογνώµονα που ορίζεται από την οικεία αστυνοµική ή δικαστική αρχή".
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.9 του άρθρου 26 του Ν.2130/1993
(ΦΕΚ Α΄62)
2. Εν ελλείψει των εν τη προηγουµένη παραγράφω ιατρών, η ληξιαρχική πράξις
συντάσσεται επί τη βάσει εγγράφου πιστοποιήσεως της οικείας αστυνοµικής αρχής.
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 37114/1994 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµ.Τάξης (ΦΕΚ Β΄882), διατηρήθηκαν σε ισχύ οι παρ. 1
και 2 του παρόντος άρθρου (και µετά το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2168/1993), όσον αφορά
τον ορισµό νεκροσκόπου ιατρού από την οικεία αστυνοµική αρχή για τη σύνταξη
πιστοποιητικού θανάτου και την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου σε περίπτωση ανυπαρξίας
γιατρού.
"3. Ο ιατρός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση θανάτου να δηλώνει την αιτία του θανάτου,
αναφέροντας και την αρχική, την ενδιάµεση και την τελική που προκάλεσε το θάνατο".
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.9 του άρθρου 26 του Ν.2130/1993
(ΦΕΚ Α΄62)
4. Οι ασκούντες το επάγγελµα ιατροί υποχρεούνται, εντός µηνός από της εις τινά
ληξιαρχικήν περιφέρειαν εγκαταστάσεώς των, ν’ αποστέλλουν εις τον οικείον ληξίαρχον
δείγµα της υπογραφής των, προς διαπίστωσιν του γνωσίου ταύτης. Οι ήλη εγκατεστηµένοι
ιατροί υποχρεούνται εις την αποστολήν του δείγµατος τούτου, εντός διµήνου από της
ισχύος του παρόντος νόµου.
5. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον υποχρέωσις δεν υφίσταται διά τους ιατρούς,
τους εγκατεστηµένους εις την περιφέρειαν των ειδικών ληξιαρχείων. Το γνήσιον της
υπογραφής των ιατρών τούτων πιστοποιείται είτε παρά της διευθύνσεως του οικείου
νοσηλευτικού ιδρύµατος, παρ’ ω συνέβη ο θάνατος, είτε παρά της αρµοδίας αστυνοµικής
αρχής της κατοικίας ή ασκήσεως του επαγγέλµατος αυτών, είτε και παρά του ιατρικού
συλλόγου, του οποίου ούτοι είναι µέλη.

Υπόχρεοι προς δήλωσιν του θανάτου.
Άρθρον 33.
1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν του θανάτου είναι: α) οι πλησιέστεροι συγγενείς του
θανόντος, οι συνοικούντες µετ’ αυτού ή οι εις τον αυτόν τόπον ευρισκόµενοι και β) πας
κατά τον θάνατον παρευρεθείς.
2. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό του διατηρούντος Γραφείον Κηδειών, εις ον
ανετέθη η εκφορά του νεκρού, ή του υπ’ αυτού εξουσιοδοτουµένου υπαλλήλου.
3. Εν περιπτώσει εκτελέσεως θανατικής ποινής ο διευθυντής των φυλακών αποστέλλει,
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από ταύτης, προς τον ληξίαρχον του τόπου της εκτελέσεως,
την πιστοποιούσαν τον θάνατον του εκτελεσθέντος έκθεσιν του ιατρού και άπαντα τα
στοιχεία δια την κατά νόµον σύνταξιν της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.

Στοιχεία της πράξεως θανάτου.
Άρθρον 34.
1. Η ληξιαρχική πράξις θανάτου, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει:
"α. Το όνοµα, το επώνυµο και την κατοικία του δηλούντος"
***H εντός " " περίπτωση α αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.11 του
Ν.4144/2013, (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).
β. Τον τόπον, την ώραν, την ηµέραν, τον µήνα και το έτος του θανάτου.
γ. Το όνοµα και επώνυµον, την ιθαγένειαν, το θρήσκευµα, τον τόπον και το έτος
γεννήσεως, το επάγγελµα και την κατοικίαν του θανόντος.
"δ. τα στοιχεία εγγραφής του θανόντος στο δηµοτολόγιο".
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***H εντός " " περίπτωση δ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.11 του
Ν.4144/2013, (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).
ε. Το όνοµα και επώνυµον του συζύγου ή την δήλωσιν ότι ο θανών ήτο άγαµος.
"στ. Το όνοµα και το επώνυµο των γονέων του θανόντος"
***H εντός " " περίπτωση στ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.11 του
Ν.4144/2013, (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).
[ζ. Το όνοµα και το έτος γεννήσεως των τυχόν ανηλίκων τέκνων του θανόντος]
***Η εντός [ ] περίπτωση ζ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013), καθώς επίσης και µε το άρθρο 77, παρ. α του αυτού νόµου και από την
έναρξη ισχύος του.

η. Την αιτίαν θανάτου.
«θ. Τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητος, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του θανόντος, καθώς και τον
φορέα ή τους φορείς συνταξιοδότησης, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος.»
*** Η περίπτωση
Α΄170/5.8.2011

θ΄προστέθηκε

µε

την

παρ.1

άρθρου

81

Ν.3996/2011,

ΦΕΚ

2. Αν τινά των στοιχείων τούτων είναι άγνωστα, γίνεται µνεία τούτου εις την πράξιν.

"3. Στη ληξιαρχική πράξη σηµειώνεται από τον ληξίαρχο, µε βάση τη δήλωση του
δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα
αυτού".
***Η εντός " " παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.12 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013)

" Άρθρο 35
Ενταφιασµός προσώπου
∆εν επιτρέπεται ο ενταφιασµός προσώπου χωρίς την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και
η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού".
***Το εντός " " άρθρο 35 όπως είχε αντικατασταθεί η παρ. 2 από την παρ. 7 του άρθρου
14 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107), αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.13 του
Ν.4144/ 2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.4.2013)

Σύνταξις ληξιαρχικής πράξεως θανάτου µετά τον ενταφιασµόν.
Άρθρον 36.
["1. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, µε βεβαίωση του δηµάρχου ή
προέδρου της κοινότητας, να δοθεί άδεια ταφής και χωρίς την κατά το προηγούµενο άρθρο
πιστοποίηση του ληξιάρχου. Στην περίπτωση αυτή ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, µέσα σε δύο (2) ηµέρες το αργότερο, το γεγονός του
θανάτου στον αρµόδιο ληξίαρχο, για τη σύνταξη της οικείας ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου και το γεγονός, ως και ο λόγος που έγινε ο ενταφιασµός προ της
συντάξεώς της".
***Η εντός " " παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 του άρθρου 14
του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107).
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2. Εξαιρουµένης της περιπτώσεως της προηγουµένης παραγράφου, αν προ της
συντάξεως της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου εγένετο ενταφιασµός, η ληξιαρχική πράξις
θανάτου συντάσσεται µόνον αδεία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών, ή, όπου δεν εδρεύει
Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου, µετά εξακρίβωσιν των πραγµατικών περιστατικών, εφ’ όσον
πρόκειται περί θανάτου συµβάντος προ τριάκοντα, κατ’ ανώτατον όριον ηµερών, άλλως
κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, βεβαιούσης το γεγονός του θανάτου.]
***Το εντός [ ] άρθρο 36 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013), καθώς επίσης και µε το άρθρο 77, παρ. α του αυτού νόµου και από την
έναρξη ισχύος του.

Πράξεις θανάτου νεογνών.
Άρθρον 37.
[1. Ο ληξίαρχος, εις ον δηλούται, εντός δέκα ηµερών από του τοκετού, θάνατος
νεογνού, περί της γεννήσεως του οποίου δεν εγένετο ληξιαρχική πράξις, συντάσσει
ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεως.
2. Εις την πράξιν ταύτην αναγράφεται ότι το νεογνόν δεν υφίσταται εν τη ζωή, άνευ
µνείας ότι τούτο εγεννήθη ζων ή νεκρόν.
3. Επί διακοπής κυήσεως προ της συµπληρώσεως εκατόν ογδοήκοντα ηµερών από της
ενάρξεώς της δεν συντάσσεται ληξιαρχική πράξις
***Το εντός [ ] άρθρο 37 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013), καθώς επίσης και µε το άρθρο 77, παρ. α του αυτού νόµου και από την
έναρξη ισχύος του.

Ανεύρεσις πτώµατος αγνώστου ταυτότητος
Μη ανεύρεσις του σώµατος του θανόντος.
Άρθρον 38.
1. Αν ευρεθή πτώµα, του οποίου η ταυτότης είναι δυσδιάγνωστος, επί τη εκθέσει της
αρχής συντάσσεται η ληξιαρχική πράξις θανάτου, αναφεροµένων των υπαρχόντων
ασφαλών γνωρισµάτων και των συλλεγέντων εκ των αναγκαιούντων προς σύνταξιν της
ληξιαρχικής πράξεως στοιχείων.
2. Αν αγνοήται ο τόπος θανάτου, η ληξιαρχική πράξις δύναται να συντάσσηται υπό του
ληξιάρχου του τόπου ευρέσεως του πτώµατος.
3. Τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλόγως και αν είναι βέβαιον ότι
πρόσωπόν τι απέθανε, δεν ευρέθη όµως το σώµα αυτού.

Θάνατος εν ιδρύµατι ή κατά την διάρκειαν ταξιδίου - Αφάνεια.
Άρθρον 39.
1. Αν ο θάνατος συµβή εις νοσοκοµείον, µαιευτήριον, κλινικήν, φυλακήν, στρατώνα ή εις
άλλο ίδρυµα ή κατάστηµα, υπόχρεως εις δήλωσιν είναι και η διεύθυνσις τούτων.
Η υπό ταύτης γενοµένη δήλωσις είναι πάντοτε έγγραφος.
2. Αν ο θάνατος συµβή κατά την διάρκειαν ταξιδίου δια πλοίου, σιδηροδρόµου,
αυτοκινήτου ή αεροσκάφους, δια την σύνταξιν της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος
νόµου.
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3. Αν, προ της συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως θανάτου, εν ω τόπω ούτος συνέβη, ο
νεκρός µεταφερθή εις άλλην ληξιαρχικήν περιφέρειαν προς ταφήν, η ληξιαρχική πράξις του
θανάτου συντάσσεται εις το ληξιαρχείον του τόπου της ταφής.
4. Αν εν ναυαγίω απολεσθή άπαν το πλήρωµα και άπαντες οι επιβάται, η ναυτική αρχή, η
βεβαιούσα το δυστύχηµα, µεριµνά όπως συνταχθούν αι ληξιαρχικαί πράξεις θανάτου υπό
του ληξιάρχου του τόπου της έδρας της.
5. Αν απολεσθή µέρος µόνον του πληρώµατος ή των επιβατών και µεταξύ αυτών
απολεσθούν και οι εν παραγράφω 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου αναφερόµενοι
αξιωµατικοί, αι ληξιαρχικαί πράξεις θανάτου συντάσσονται υπό του ληξιάρχου της έδρας του
πρώτου λιµένος του κατάπλου του πλοίου.
Αν το πλοίον βυθισθή, αι ληξιαρχικαί πράξεις συντάσσονται υπό του ληξιάρχου της
έδρας, της βεβαιούσης τον θάνατον ναυτικής αρχής.
6. Αι κατά τας παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου ληξιαρχικαί πράξεις θανάτου
συντάσσονται επί τη βάσει της σχετικής εκθέσεως της βεβαιούσης το δυστύχηµα ναυτικής
αρχής.
7. Αν κηρυχθή τις άφαντος, συντάσσεται περί του γεγονότος τούτου ληξιαρχική πράξις,
ενώπιον του ληξιάρχου της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του αφάντου, καταχωριζοµένη
εις το βιβλίον εκθέσεων, επί τη βάσει τελεσιδίκου και δηµοσιευθείσης κατά νόµον δικαστικής
αποφάσεως.
Η άρσις της αφανείας ως και η µεταβολή του χρόνου ενάρξεως ταύτης καταχωρίζονται
εις το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως της αφανείας, επί τη βάσει τελεσιδίκου και
δηµοσιευθείσης κατά νόµον δικαστικής αποφάσεως.
Υπόχρεως προς δήλωσιν των, κατά τα προηγούµενα εδάφια, γεγονότων, είναι ο
αιτησάµενος την κήρυξιν της αφανείας ή την άρσιν ταύτης ή την µεταβολήν του χρόνου
ενάρξεως αυτής, ως και πας έχων έννοµον συµφέρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Ληξιαρχικά Γεγονότα Αλλοδαπής.
Ληξίαρχοι εν τη αλλοδαπή - Τηρητέα βιβλία.
Άρθρον 40.
1. Καθήκοντα ληξιάρχου δια τους εν αλλοδαπή Έλληνας ασκεί ο προϊστάµενος της
ελληνικής προξενικής αρχής ή ο υπό τούτου οριζόµενος προξενικός υπάλληλος.
2. Παρ’ εκάστη ελληνική προξενική αρχή τηρούνται τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 8
του παρόντος νόµου οριζόµενα βιβλία.
3. Τα βιβλία ταύτα αριθµούνται και µονογραφούνται υπό του Γενικού Επιθεωρητού του
Υπουργείου Εξωτερικών, η δε προµήθεια αυτών βαρύνει τον προϋπολογισµόν του
Υπουργείου τούτου.

Ισχύς ληξιαρχικής πράξεως αλλοδαπής αρχής.
Άρθρον 41.
"Οι ληξιαρχικές πράξεις για τη γέννηση, το γάµο ή το θάνατο Έλληνα υπηκόου που
γίνονται στο εξωτερικό από ξένες αρχές έχουν αποδεικτική δύναµη και στην Ελλάδα, εφ’
όσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόµος του τόπου της σύνταξής τους"
***Το άρθρο 41 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1250/1982
(ΦΕΚ Α΄46).
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Υποχρέωσις δηλώσεως ληξιαρχικών γεγονότων
λαµβανόντων χώραν εις την αλλοδαπήν.
Άρθρον 42.
1. Οι εν τη αλλοδαπή Έλληνες υπήκοοι υποχρεούνται όπως, τα εν τη αλλοδαπή
λαµβάνοντα χώραν ληξιαρχικά γεγονότα, δηλούν ενώπιον της κατά τόπον αρµοδίας
ελληνικής προξενικής αρχής, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου.
"2. Ληξιαρχικά γεγονότα γέννησης, γάµου και θανάτου ελλήνων υπηκόων που
συµβαίνουν στην αλλοδαπή µπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους και στις επιχώριες
αρχές.
Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι οφείλουν µέσα σε τρεις µήνες από τη σύνταξη της
πράξης να υποβάλουν αντίγραφό της στην αρµόδια Ελληνική προξενική αρχή, εκτός εάν
ζητήσουν τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης και ενώπιον της αρµόδιας ελληνικής προξενικής
αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 344/1976.
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης σε επίσηµη µετάφραση µπορούν να υποβάλουν οι
ενδιαφερόµενοι και απευθείας στο Ληξιαρχείο Αθηνών".
***Η παράγραφος 2, όπως είχε αντικατασταθεί διά του άρθρου 4 του Ν. 1250/1982
(Α΄46), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως ανωτέρω, διά του άρθρου 16 του Ν. 1438/1984
(Α΄60).
3. Ληξιαρχικά γεγονότα γεννήσεων και γάµων, λαµβάνοντα χώραν εν τη αλλοδαπή, δι’ α
δεν συνετάγη ληξιαρχική πράξις κατά τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων,
δύνανται να καταχωρίζονται εις το ληξιαρχείον Αθηνών εις ειδικόν προς τούτο βιβλίον,
αδεία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, εφαρµοζοµένων και εν προκειµένω των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
παρόντος νόµου.
"4. Όποιος ζητεί την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων κατά την προηγούµενη
παράγραφο, οφείλει να υποβάλει στην εισαγγελική αρχή βεβαίωση επικυρωµένη, για µεν
τους γάµους από την αρµόδια πολιτική, εκκλησιαστική ή άλλη αρχή που να αποδεικνύει την
τέλεση υποστατού γάµου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για δε τις
γεννήσεις της αρµόδιας αρχής ή κλινικής ή ιατρού".
***Η εντός " " παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 9 του άρθρου 14
του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107).
5. Ληξιαρχικόν γεγονός θανάτου Ελληνος ναυτικού ή στρατιωτικού, λαµβάνον χώραν εν
τη αλλοδαπή, δι’ ο δεν συνετάγη ληξιαρχική πράξις κατά τας παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου ή κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόµου,
καταχωρίζεται εις το ληξιαρχείον Αθηνών εις ειδικόν προς τούτον βιβλίον. Η σύνταξις της
περί ης πρόκειται ενεργείται επί τη εκθέσει της αρµοδίας ναυτικής ή στρατιωτικής αρχής.
"6. Σύµφωνο συµβίωσης που έχει καταρτισθεί ενώπιον Έλληνα προξένου ανάµεσα σε
ετερόφυλα πρόσωπα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγένεια,
δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο συµφώνου συµβίωσης που τηρείται στην
ίδια προξενική αρχή."
*** Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 29 παρ.3 Ν. 3801/2009, ΦΕΚ Α΄163/4.9.2009.
Με την παρ.5 του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι:
"5. Ληξιαρχικές πράξεις συµφώνων συµβίωσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη
της ισχύος του παρόντος νόµου, αποδεικνύουν την ισχύ της συµφωνίας των
συµβαλλόµενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθµίσεις των προηγούµενων
παραγράφων".
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Αρµόδιον ληξιαρχείον προς καταχώρισιν ληξιαρχικών πράξεων
συντασσοµένων εν τη αλλοδαπή.
Άρθρον 43.
"Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους 1, 2 και 6 του προηγούµενου άρθρου
συντασσόµενες ληξιαρχικές πράξεις καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο µετά από
προηγούµενο έλεγχο αυτών από τον Ειδικό Ληξίαρχο."
*** Το άρθρο 43 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 29 παρ.4 Ν. 3801/2009, ΦΕΚ Α΄
163/4.9.2009.
Με την παρ.5 του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι:
"5. Ληξιαρχικές πράξεις συµφώνων συµβίωσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη
της ισχύος του παρόντος νόµου, αποδεικνύουν την ισχύ της συµφωνίας των
συµβαλλόµενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθµίσεις των προηγούµενων
παραγράφων".

Υποχρεώσεις ασκούντων καθήκοντα ληξιάρχων εν τη αλλοδαπή.
Άρθρον 44.
1. Ο εν τη αλλοδαπή ασκών καθήκοντα ληξιάρχου έχει τας υπό του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου οριζοµένας υποχρεώσεις πλην της, υπό του εδαφίου η΄ του αυτού άρθρου,
οριζοµένης τοιαύτης.
2. Ούτος υποχρεούται ν’ αποστέλλη προς το ληξιαρχείον Αθηνών αντίγραφα των ενώπιον
αυτού συνταχθεισών παντός είδους ληξιαρχικών πράξεων ως και τα κατά την παράγραφον
2 του άρθρου 42 του παρόντος νόµου υποβληθέντα εις αυτόν αντίγραφα πράξεων,
συνταχθεισών ενώπιον των επιχωρίων αρχών, αφορωσών δε εις Έλληνας υπηκόους, µετ’
επισήµου µεταφράσεως των πράξεων και βεβαιώσεις σηµειουµένης επί των πράξεων ότι
ετηρήθησαν αι διατυπώσεις, ας ορίζει ο νόµος του τόπου της συντάξεως αυτών, εντός
µηνός από της συντάξεως ή υποβολής εις αυτόν των πράξεων.
Οσάκις δεν είναι εφικτή η µετάφρασις υπό των ελληνικών προξενικών αρχών των
ενώπιον των επιχωρίων αρχών συνταχθεισών ληξιαρχικών πράξεων, αύται αποστέλλονται
υπό του εν τη αλλοδαπή ασκούντος καθήκοντα ληξιάρχου εις το Υπουργείον Εξωτερικών
προς µετάφρασιν και, εν συνεχεία, αποστολήν εις το ληξιαρχείον Αθηνών.

" Άρθρον 45
∆ιόρθωση ληξιαρχικών πράξεων που συντάχθηκαν στην αλλοδαπή
Τις, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13, αρµοδιότητες του
εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη, για εσφαλµένες ληξιαρχικές πράξεις, ασκεί στην
αλλοδαπή ο προϊστάµενος της ελληνικής προξενικής αρχής".
***Το άρθρο 45 τροποποιήθηκε µε την παρ. 8.4 του άρθρου 26 του Ν. 2130/1993
(ΦΕΚ Α΄62).

Επιθεώρησις ληξιαρχικών βιβλίων τηρουµένων
υπό ελληνικών προξενικών αρχών.
Άρθρον 46.
Η επιθεώρησις των ληξιαρχικών βιβλίων, των τηρουµένων υπό των εν τη αλλοδαπή
ασκούντων καθήκοντα ληξιάρχου, ενεργείται υπό της Γενικής Επιθεωρήσεως του
Υπουργείου Εξωτερικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Τελικαί ∆ιατάξεις.
Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής
του παρόντος νόµου.
Άρθρον 47.
"1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν:
α. την κατάρτιση και τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων,
β. την προσθήκη ή αντικατάσταση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη των
ληξιαρχικών πράξεων και την καταχώριση αυτών στα ληξιαρχικά βιβλία,
γ. την έκδοση αντιγράφων, πιστοποιητικών και αποσπασµάτων των ληξιαρχικών βιβλίων,
δ. κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του νόµου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθµίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στην
επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων.
3. Ως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 1 εξακολουθούν να
εφαρµόζονται τα ήδη εκδοθέντα σχετικά προεδρικά διατάγµατα."
*** Το άρθρο 47 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.35 Ν. 3274/2004, ΦΕΚ Α΄
195/19.10.2004.

Ποινικαί διατάξεις.
Άρθρον 48.
Τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος:
α) Ληξίαρχος, ιατρός ή νεκροσκόπος ιατρός ή µαία αρνούµενοι αδικαιολογήτως την
εκπλήρωσιν των εν τω παρόντι νόµω επιβαλλοµένων εις αυτούς καθηκόντων ή εκ
προθέσεως παραλείποντες την εκπλήρωσιν αυτών,
[β) ληξίαρχος παραλιπών να µηνύση τον µη εµπροθέσµως δηλώσαντα γεγονός, περί ου
έδει να συνταχθή ληξιαρχική πράξις, εφ’ όσον το γεγονός τούτο περιήλθεν οπωσδήποτε εις
γνώσιν του ληξιάρχου]
***Η εντός [ ] περίπτωση β ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 4144/ 2013 (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013), καθώς επίσης και µε το άρθρο 77, παρ. α του αυτού νόµου και από την
έναρξη ισχύος του.
"γ. Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόµου διενεργεί ενταφιασµό χωρίς την
προηγούµενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου"
δ) δηµόσιος υπάλληλος, όστις, υπόχρεως ων, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου, ν’
ανακοινώση εις τον ληξίαρχον ότι εκ της δικαιοδοσίας του δίδει χώραν προς σύνταξιν
ληξιαρχικής πράξεως, αµελεί τούτο και
ε) ιατρός, όστις ήθελε παραλείψει την κατά το άρθρον 32 παράγραφον 4 αποστολήν του
δείγµατος της υπογραφής αυτού. Η προ της εκδικάσεως της υποβληθείσης µηνύσεως
αποστολή του δείγµατος τούτου αίρει το αξιόποινον.
***Η εντός " " περίπτωση γ του άρθρου 48 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ.14
του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013)
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"Άρθρον 49
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των ληξιαρχικών γεγονότων
1. Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιάρχου, 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 άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 1 µηνιαίας,
δεκαηµέρου και τεσσαρακονταηµέρου προθεσµίας δηλώσεως αντιστοίχως και β) ύψους
τριακοσίων ευρώ αν προέβησαν σε δήλωση µετά την παρέλευση ενενήντα ηµερών από τη
λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στα άρθρα αυτά.
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
απαλλάσσει τους λοιπούς"
***Το εντός " " του άρθρου 49 όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 4 παρ.15 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013)

"Άρθρον 49Α
Αστική ευθύνη
1. Υπάλληλοι του δήµου, 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 αρµόδιου 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 άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης καταλογισµού.
2. Αν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται η συµµετοχή και τρίτων
προσώπων για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται κατ’
ανάλογη εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον µε τις πράξεις ή παραλείψεις
τους συνετέλεσαν στη θετική ζηµία του ∆ηµοσίου".
***Το εντός " " άρθρο 49Α προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.16 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
Α΄88/18.4.2013)

Καταργούµεναι διατάξεις.
Άρθρον 50.
1. Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Ο νόµος 2430 της 29.6/14.7.1920 "περί των ληξιαρχικών πράξεων", πλην των
παραγράφων 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 3 αυτού.
β. Ο νόµος 4485 της 5/7.3.1930 "περί τροποποιήσεως του νόµου 2430", πλην του
άρθρου 2 αυτού.
γ. Ο νόµος 5097 της 6/13.7.1931 "περί συµπληρώσεως και µεταρρυθµίσεως διατάξεων
του Κώδικος των νόµων 2430 και 4485 περί ληξιαρχικών πράξεων".
δ. Ο νόµος 5414 της 22/25.4.1932 "περί ληξιαρχικής καταχωρίσεως των εν τη αλλοδαπή
γεννήσεων και γάµων των Ελλήνων υπηκόων και άλλων τινών σχετικών προς τον
ληξιαρχικόν νόµον διατάξεων", πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αυτού.
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ε. Το Ν.∆. της 26/26.9.1935, περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεώς του, δια του από
24/25.8.1931 ∆ιατάγµατος, κωδικοποιηθέντος νόµου 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων",
πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού.
στ. Ο Α.Ν. 85 της 26.8/7.9.1936 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων του
κωδικοποιουµένου ληξιαρχικού νόµου 5097, ως ετροποποιήθη υπό του Ν.∆. της
26/26.9.1935", πλην του άρθρου 4 αυτού.
ζ. Το Ν.∆. 217 της 24/26.6.1941 "περί συµπληρώσεως του κώδικος, περί ληξιαρχικών
πράξεων".
η. Το Ν.∆. 484 της 6/18.9.1941 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών
του κωδικοποιηµένου νόµου 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων".
θ. Το Ν.∆. 851 της 11/27.12.1941 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων
τινών του κωδικοποιηµένου Ν. 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και άλλων διατάξεων,
πλην των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7 και 9 αυτού.
ι. Το Ν.∆. 1545 της 25.6/28.7.1942, περί καταργήσεως του άρθρου 4 του Ν.∆. 851 της
11/27.12.1941 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεών τινών κωδικοποιηµένου
Ν. 5097 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και άλλων διατάξεων".
ια. Το Ν.∆. 259 της 17/18.4.1947 "περί επαναφοράς εν ισχύι της διατάξεως του άρθρου
1 του Α.Ν. 726/1945 και άλλων τινών διατάξεων".
ιβ. Το Ν.∆. 613 της 17/19.4.1948 "περί καταχωρίσεως των ληξιαρχικών γεγονότων των
λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν της Βουλγαρικής Κατοχής και άλλων τινών συναφών
διατάξεων".
ιγ. Ο Α.Ν. 902 της 14/17.3.1949 "περί παρατάσεως των προθεσµιών της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του υπ’ αριθ. 613/1948 Ν.∆. και της παρ. 3 του άρθρου 3 του υπ’ αριθ.
614/1948 Ν.∆.".
ιδ. Το άρθρον 2 του Ν.∆. 1130 της 5/8.10.1949 "περί διατάξεων αφορωσών εις την
έκδοσιν πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου υπηρετούντων υπό τα όπλα και εις την σύνταξιν
ληξιαρχικών πράξεων µη συνταχθεισών εµπροθέσµως, συνεπεία της συµµοριακής
δράσεως".
ιε. Τα άρθρα 1 και 3 του Ν.∆. 2455 της 1/14.7.1953, περί επαναφοράς εν ισχύι και
επεκτάσεως των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.∆. 613/1948 "περί καταχωρίσεως των
ληξιαρχικών γεγονότων των λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν της Βουλγαρικής Κατοχής
κλπ." και άλλων τινών διτάξεων περί του προσωπικού των ειδικών εµµίσθων ληξιαρχείων
και των ληξιαρχικών πράξεων.
ιστ. Το άρθρον 1 του Νόµου 3284 της 29.6/17.1955 περί παρατάσεως της ισχύος του
άρθρου 1 του Ν.∆. 613/1948 "περί καταχωρίσεως των ληξιαρχικών γεγονότων των
λαβόντων χώραν κατά την διάρκειαν της Βουλγαρικής Κατοχής κλπ."
ιζ. Τα άρθρα 1 και 3 του Νόµου 3805 της 21/27.12.1957 "περί παρατάσεως της ισχύος
του άρθρου 1 του Ν.∆. 613/1948 και τροποποιήσεως των περί προσωπικού των Ειδικών
Εµµίσθων Ληξιαρχείων κειµένων διατάξεων και Υποθηκοφυλακείων κειµένων διατάξεων".
ιη. Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον.
2. ∆ια του παρόντος νόµου δεν θίγονται αι διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22 και 25 του
Ν.∆. 610/1970 "περί υιοθεσίας των µέχρις ηλικίας δέκα οκτώ ετών ανηλίκων".

Χρόνος ενάρξεως ισχύος.
Άρθρον 51.
Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται µετά εξ µήνας από της δηµοσιεύσεώς του δια της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
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