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Προς:
1. Δήμους της Χώρας (Ληξιαρχεία)
2. Υπουργείο Εξωτερικών
Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων
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Εγκύκλιος: 936 / 2021
Θέμα: «Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις»

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ’ αρ. 248/τόμος
Α’/16.12.2021 δημοσιεύθηκε ο ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της
δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς
δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις.». Με τις διατάξεις του άρθρου 49 «Ταφή χωρίς
ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν.
344/1976», προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α’ 143), το οποίο διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 35
Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου
1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόμιση της
ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος
ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.
2. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α
βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5)
ωρών, το οποίο πιστοποιείται μέσω σχετικού ενημερωτικού εγγράφου της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα κατά τόπους Ληξιαρχεία,
επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου, χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής
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πράξης θανάτου, με μόνη την προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του αρμοδίου Ληξιάρχου, που
συνοδεύεται από επικυρωμένο από τον ίδιο αντίγραφο της έγγραφης πιστοποίησης θανάτου των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 32. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος προς δήλωση του άρθρου 33
προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στο Κοιμητήριο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει
τη ληξιαρχική πράξη θανάτου μέσα σε δύο (2) ημέρες το αργότερο από την έκδοσή της.»
Η προαναφερόμενη ενυπόγραφη βεβαίωση αποτελεί διοικητικό έγγραφο του αρμοδίου
Ληξιάρχου και συντάσσεται εκτός πληροφοριακού συστήματος. Η σύνταξη της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου λαμβάνει χώρα άμεσα κατά το χρόνο που το πληροφοριακό σύστημα τίθεται εκ
νέου σε λειτουργία και προσκομίζεται από τον υπόχρεο προς δήλωση μέσα σε δύο (2) ημέρες το
αργότερο από την έκδοσή της για τις περαιτέρω ενέργειες.
Παρακαλείσθε για την άμεση εφαρμογή της παρούσας.

Ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερικών και Οργάνωσης

Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1..Γραφείο Υπουργού
2..Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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