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ΘΕΜΑ : Ληξίαρχοι της νέας δημοτικής περιόδου.
Σχετ. : α. Το άρθρο 2 του ν.344/1976 (Α΄143).
β. Το άρθρο αρ. 5 παρ. 20 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
Λόγω της έναρξης της νέας Δημοτικής περιόδου και όσον αφορά στα Ληξιαρχεία των Δήμων της
Χώρας κρίνεται σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ως ακολούθως:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 344/1976 ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Σε κάθε Δήμο Ληξίαρχος είναι ο Δήμαρχος.
2. Εφόσον ο νεοεκλεγείς δήμαρχος δεν επιθυμεί την ενάσκηση των ανωτέρω καθηκόντων,
οφείλει να προκαλέσει απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία
θα ορίζεται Ληξίαρχος δημοτικός υπάλληλος ή δημοτικός σύμβουλος ή δημότης κάτοικος του
Δήμου ή δημόσιος υπάλληλος.

Σημειώνεται ότι και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επανεκλεγεί το ίδιο πρόσωπο ως
Δήμαρχος, ο τελευταίος οφείλει, στην περίπτωση που δεν επιθυμεί την ενάσκηση των καθηκόντων
του Ληξιάρχου, να προβεί στην πρόκληση νέας απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης περί ορισμού Ληξιάρχου, ακόμα και εάν το οριζόμενο - προς ενάσκηση καθηκόντων
Ληξιάρχου - πρόσωπο, είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης δημοτικής περιόδου.
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Κατά τα λοιπά, σας ανακοινώνουμε την ισχύ της διάταξης του αρ. 5 παρ. 20 του Ν. 4623/2019
(Α΄134) σύμφωνα με την οποία «Υφιστάμενοι ορισμοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως τον ορισμό
των νέων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (Α΄143)».

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ :


η παράταση της θητείας του υφιστάμενου ορισμένου Ληξιάρχου ισχύει για χρονικό διάστημα
περιορισμένο, ήτοι μέχρι την δημοσίευση της απόφασης ορισμού νέου Ληξιάρχου στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.



η διάταξη της παρ.20 του άρθρου 5 του ν.4623/2019 (134Α΄) δεν τυγχάνει εφαρμογής στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο ο Δήμαρχος ασκούσε τα καθήκοντά του ως
Ληξίαρχος και
2. Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος δηλώνει ότι θα ασκεί τα καθήκοντα του Ληξιάρχου.

Ο Γενικός Διευθυντής
Θεόδωρος Οικονόμου

Εσωτερική διανομή : (3)
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
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