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ΘΕΜΑ: Δημιουργία ενότητας «Θέματα Προξενείων» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών και στη διαδρομή www.ypes.gr → Αστική και Δημοτική κατάσταση → Θέματα Αστικής
και Δημοτικής Κατάστασης, έχει δημιουργηθεί νέα ενότητα η οποία φέρει τίτλο «Θέματα
Προξενείων» και περιλαμβάνει δύο υποενότητες: «Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο» και «Χρήσιμα
έγγραφα». Ο στόχος της νέας ενότητας είναι η διευκόλυνση του έργου των ελληνικών Προξενείων
και του Ειδικού Ληξιαρχείου.
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα διαλαμβανόμενα στα αναρτημένα «Χρήσιμα
έγγραφα» οφείλουν να ερμηνεύονται βάσει των προβλεπόμενων τροποποιήσεων του ν. 4674/2020
ειδικά σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενείων.
Με το άρθρο 29 του ν. 4674/2020, το άρθρο 40 του ν. 344/1976 αντικαταστάθηκε ως
ακολούθως:
«1. Καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής ασκεί ο Προϊστάμενος της Ελληνικής
Προξενικής Αρχής ή ο υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν. Αυτοί συντάσσουν, κατά
τις διατάξεις του παρόντος, πρωτογενείς ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα αστικής κατάστασης
Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια της Χώρας. Επίσης μεταγράφουν
ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης
Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια της Χώρας.
2. Η σύνταξη ή η μεταγραφή των ανωτέρω ληξιαρχικών πράξεων από τα πρόσωπα της προηγούμενης
παραγράφου διενεργείται στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.
4483/2017 (Α’ 107).»
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Με το άρθρο 31 του ν. 4674/2020, το άρθρο 43 του ν. 344/1976 αντικαταστάθηκε ως
ακολούθως:
«1. Στο Ειδικό Ληξιαρχείο μεταγράφονται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή/και όταν αποδεδειγμένα
καθίσταται ανέφικτη η μεταγραφή ή η σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης από τον Προϊστάμενο
της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή τον υπηρετούντα σε αυτήν υπάλληλο που ορίστηκε από
αυτόν, πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης
Ελλήνων πολιτών κανονικά εγγεγραμμένων σε ισχύοντα δημοτολόγια, τα οποία γεγονότα συνέβησαν
στην αλλοδαπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι
ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».
Όπως γνωρίζετε, από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία αποκτούν
πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» και από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν όλες οι
ληξιαρχικές καταχωρίσεις θα διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο εντός του πληροφοριακού
συστήματος, χωρίς να απαιτείται η μεταγραφή της προξενικής ληξιαρχικής πράξης στο Ειδικό
Ληξιαρχείο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Το δε Ειδικό Ληξιαρχείο θα έχει συντρέχουσα και
εξαιρετική αρμοδιότητα ως προς τη μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων.
Σημειώνεται ότι η εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειδικού Ληξιαρχείου, θα ενεργοποιείται σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες απαριθμούνται στην ΚΥΑ 45927/18-6-21 (ΦΕΚ Β΄ 2705) και
ακολούθως στην υπ’ αριθμ. 697/2021 Εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, η οποία έχει κοινοποιηθεί ήδη
στο σύνολο των ελληνικών Προξενείων και στο Ειδικό Ληξιαρχείο.
Τέλος, παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο σε όλα τα ελληνικά Προξενεία
προς γνώση τους.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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