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ΘΕΜΑ: Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων µε υπεύθυνες δηλώσεις.
Σχετ.: Το µε Α.Π. ΦΓ/7523/30-8-2013 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά µε το θέµα που ανέκυψε στο ∆ήµο
Φυλής, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 344/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 26 του Ν.2130/1993, ορίζεται ότι:
«1. Εντός δέκα ηµερών από του τοκετού δηλούται η γέννησις εις τον ληξίαρχον του τόπου εν ω
αύτη έλαβε χώραν επί τη προσαγωγή πιστοποιήσεως ιατρού ή µαίας υποχρεουµένων εις την έκδοσιν
ταύτης, εν αδυναµία δε εκδόσεως της βεβαιώσεως, επί τη βάσει υπευθύνου δηλώσεως του
υποχρέου.
2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από τον ληξίαρχο, συνεπάγεται, όµως, τις κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόµου».
Περαιτέρω στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
«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.
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3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της µητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν εντολήν
δυνάµει συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου».
Τονίζουµε ότι µε το άρθρο 26 του Ν. 2130/1993 καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 20 του
Ν.344/1976, σύµφωνα µε την οποία µετά την ενενηκοστή ηµέρα (90η) η ληξιαρχική πράξη γέννησης
συντάσσονταν µόνον κατόπιν αδείας του Εισαγγελέα

Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει

Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, µετά έρευνα και εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων.
Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης εκπρόθεσµης δήλωσης γέννησης βάσει
υπεύθυνης δήλωσης του υπόχρεου, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, όταν στον τοκετό δεν
παρευρίσκεται ιατρός ή µαία.
Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία σας, εφόσον κρίνει ότι τίθεται ζήτηµα καταστρατήγησης
των διατάξεων, οφείλει να προσφύγει στον Εισαγγελέα.
Όσον αφορά στην εγγραφή αδηλώτων, θέτουµε υπόψη σας ότι ισχύουν τα οριζόµενα στα
άρθρα 3 & 4 του Ν.2119/1993.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής

Θ. Οικονόµου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης
2.∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων
- Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου
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