`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 11083 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1034
213 136 1257

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2021
Α.Π.: 96050/Σ.23058

ΠΡΟΣ: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στο Βανκούβερ
Suite 500 - 688 West Hastings St.
Vancouver BC. V6B 1P1 Canada
email: vancouver@mfa.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 697/2021 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.
Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.731ΕΓΚ/3/ΑΣ 764/02-12-2021 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε
αυτό, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1) Στο άρθρο 29 παρ. 3 εδ. 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται ρητά ότι «Κάθε βιβλίο κλείνεται
κατ’ έτος και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Πρεσβείας». Συνεπώς, τα
ληξιαρχικά βιβλία κλείνονται μόνο κατ’ έτος (και όχι κατά την αλλαγή του Προϊσταμένου)
και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Πρεσβείας (και όχι της οικείας
προξενικής αρχής). Επισημαίνουμε ότι ειδικές προδιαγραφές ως προς τη βιβλιοδέτηση των
ληξιαρχικών βιβλίων δεν υφίσταται, θέτουμε δε υπόψη σας την υπ’ αριθμ. Φ.
131360/12476/2013 Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του τύπου και του τρόπου
τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων την οποία μπορείτε να αναζητήσετε
στον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας μας και στο σύνδεσμο https://www.ypes.gr/wpcontent/uploads/2021/12/fek1107-20130508.pdf .
2) Αναφορικά με το ζήτημα των προστίμων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα της υπ’ αριθμ. 251/2207-2020 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και βρίσκεται
αναρτημένη
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https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/12/eggr46543-egk251-20200722.pdf .
3) Αναφορικά με το πέμπτο ερώτημά σας, σας παραπέμπουμε στα διαλαμβανόμενα της υπ’
αριθμ.
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(https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/12/eggr75046-egk697-20211013.pdf). Ειδικά
στη σελίδα 2 αναφέρεται ρητά ότι «προκειμένου να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης
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του τέκνου πρέπει να υφίσταται ενεργή οικογενειακή μερίδα των γονέων του και πάντα με την
επιφύλαξη όσων ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας».
4) Τέλος, αναφορικά με το έκτο ερώτημά σας επισημαίνουμε ότι στη σελίδα 2 της υπ’ αριθμ.
697/2021 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας σημειώνεται (και υπογραμμίζεται μάλιστα) ότι οι
ληξιαρχικές πράξεις καταρτίζονται εφόσον υφίσταται κανονική εγγραφή σε ισχύοντα
δημοτολόγια και ότι προκειμένου να καταρτιστεί μια ληξιαρχική πράξη τα Προξενεία
και το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν λαμβάνουν υπόψη τους εγγραφές σε Μητρώα Αρρένων.
Κατ’ εξαίρεση στο Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να μεταγραφεί ληξιαρχική πράξη θανάτου για
Έλληνα πολίτη ο οποίος είναι εγγεγραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων (σελ. 7 της
εγκυκλίου).
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Ευσταθίου

Εσωτερική διανομή:
-Γραμματεία Υπουργού Εσωτερικών
(επί του Α.Π. 89738/06-12-2021)
-Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης
(επί του Α.Π. 89739/06-12-2021)
-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(επί του Α.Π. 89740/06-12-2021)
Κοινοποίηση:
-Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών
email: dh2@mfa.gr
-Γενική Επιθεώρηση Υπουργείου Εξωτερικών
email: genepi@mfa.gr
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