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Α.Π.: ΤΑ∆Κ οικ. 83/2017
Προς: ∆ήµο Λαρισαίων
∆/νση ∆ιοικητικού
Ίωνος ∆ραγούµη 1
Τ.Κ. 41222 Λάρισα

Εγκύκλιος: 02/2017
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
Σχετ.: Η υπ’αριθµ.Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

Υπουργού

Εσωτερικών,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 4431/Β΄/30-12-2016 δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ. ΤΑ∆Κ
1243/2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί µερικής ανάκλησης της
Φ.127080/57460/2010 Απόφασης του. Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί µε Α∆Α:
6ΥΝΧ465ΧΘ7-Ι8Ε.
.
Με την ανωτέρω ο ∆ήµος Λαρισαίων δεν θα λειτουργεί πλέον Ληξιαρχείο στις ∆ηµοτικές
Ενότητες Κοιλάδας και Γιάννουλης, αλλά µόνο στην έδρα του ∆ήµου.
Εν όψει των ανωτέρω σας γνωρίζουµε ότι τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάµων,
συµφώνων συµβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κοιλάδας, Γιάννουλης
και Λαρισαίων κλείνουν µε σχετική έκθεση (Υπόδειγµα 11, σελ.168 της µε Α.Π.7643/Κ∆4/1977
εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αµέσως µετά την τελευταία πράξη της 30/01/2017.
Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων
αυτών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων αφού κλείσουν, θα µεταφερθούν στο Ληξιαρχείο που βρίσκεται
στην έδρα του ∆ήµου Λαρισαίων και θα φυλαχθούν επιµελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα
ζητούµενα από τους ενδιαφεροµένους αντίγραφα και αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων.
Τονίζουµε ότι τα αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων από αυτά τα βιβλία θα εκδίδονται στο
όνοµα της έδρας του ∆ήµου και θα µνηµονεύεται σε αυτά και το όνοµα της ∆ηµοτικής ενότητας,
στην οποία έχει καταχωρισθεί το οικείο ληξιαρχικό γεγονός µέχρι και την 30-01-2017.
Από την 31-01-2017 οι ληξίαρχοι των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κοιλάδας, Γιάννουλης και
Λαρισαίων αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του ληξιάρχου, οι κωδικοί πρόσβασης τους στο
Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων στο Υπουργείο Εσωτερικών
απενεργοποιούνται και κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέας διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί ορισµού Ληξιάρχου στο ∆ήµο Λαρισαίων.
Από την 31-01-2017 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάµων, συµφώνων συµβίωσης,
θανάτων και εκθέσεων) του ∆ήµου Λαρισαίων δεν θα παρατίθεται ο τίτλος της ∆ηµοτικής

Ενότητας , παρά µόνον η αναγραφή της ονοµασίας του ∆ήµου, καταχωρίζονται πλέον όλα τα
γεγονότα αστικής κατάστασης που συµβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Λαρισαίων.
Συν.: Υπόδειγµα 11

Ο Υπουργός Εσωτερικών

Παναγιώτης Σκουρλέτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3.Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & Εκλογών
4.∆ιεύθυνση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
5.∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (για τις δικές της ενέργειες)

Υπόδειγµα
Θεώρησις
Το παρόν βιβλίον …………………… (1) αριθµηθέν και µονογραφηθέν ευρέθη έχον σελίδας ……………………………………..……………….. (2).
Εν …………………. τη ………………….. 197.
Ο Ειρηνοδίκης ……………………………………… (3)
(Τ.Σ.) (Υπογραφή)

Σηµείωσις
(1) Τίθεται ο τίτλος του βιβλίου αναλόγως του είδους των εις αυτό
καταχωριστέων πράξεων, ήτοι γεννήσεων, γάµων, θανάτων, εκθέσεων.
(2) Τίθεται ο συνολικός αριθμός των σελίδων, ολογράφως και αριθμητικώς.
(3) Τίθεται η ονομασία της έδρας του Ειρηνοδικείου.

Υπόδειγµα 11
Έκθεσις
Κλείεται το παρόν βιβλίον …………………………………….. (1) καταχωρισθεισών εις αυτό εν όλω (2) …….………………………………..….…… εγκύρων
ληξιαρχικών πράξεων, ήτοι από του αριθµού …………………………….. µέχρι
του αριθµού …………….. λόγω ………………………………………………………. (3).
Εν …………………. τη ………………….. 197.
Ο Ληξίαρχος
(Τ.Σ.) (Υπογραφή)
Σηµείωσις
(1) Τίθεται ο τίτλος του βιβλίου αναλόγως των εις αυτό καταχωρισθεισών
πράξεων, ήτοι γεννήσεων, γάµων, θανάτων, εκθέσεων.
(2) Τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς ο συνολικός αριθμός των κατάχωρισθεισών εγκύρων πράξεων.
(3) Τίθεται η αιτία του κλεισίματος του βιβλίου λ.χ. λόγω λήξεως της
χρήσεως του έτους, λόγω εξαντλήσεως των σελίδων κλπ.
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