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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Τροποποίηση του ν. 344/1976 (Α΄143), περί ληξιαρχικών πράξεων.

Άρθρο 1
Η παρ. 1. του άρθρου 1 του ν. 344/1976 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Κάθε Δήμος αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια.»

Άρθρο 2
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, ληξίαρχος σε
κάθε Δήμο είναι ο Δήμαρχος, αναπληρούμενος στα καθήκοντα αυτά,
από τους νόμιμους αναπληρωτές του. Σε περίπτωση σύμπτυξης
περισσότερων ληξιαρχικών περιφερειών σε μία, ληξίαρχος ορίζεται
από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ένας από
τους Δημάρχους.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων από τα πρόσωπα
της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά
δύσκολη, ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από το Γενικό Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δημοτικός υπάλληλος ή
δημοτικός σύμβουλος ή δημόσιος υπάλληλος και σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις δημότης κάτοικος του Δήμου. Με την ίδια απόφαση
δύναται να ορίζονται για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
διοριζόμενου κατά τα ανωτέρω ληξιάρχου, νόμιμοι αναπληρωτές
αυτού. Μέχρι να γίνει ο διορισμός καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται
από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε
ληξίαρχο παραπλήσιου δήμου. Η πιο πάνω απόφαση δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος αυτών που διορίστηκαν κατά τα ανωτέρω, τους
αναπληρώνει ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διοριζόμενοι ληξίαρχοι, οι οποίοι δεν είναι δημοτικοί ή δημόσιοι
υπάλληλοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και δίνουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

Άρθρο 3
1. Η περ. β΄ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Να καταχωρεί στα βιβλία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου τις
υπ’ αυτού συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις. Αυτός δεν δύναται να
καταρτίζει και να υπογράφει ληξιαρχική πράξη κατά το άρθρο 8, η
οποία αφορά τον ίδιο, σύζυγο, συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας

αυτού κατ` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και
του δευτέρου βαθμού ή ληξιαρχική πράξη κατά την οποία τέτοια
πρόσωπα παρίστανται ως δηλούντες. Η παρά την απαγόρευση αυτή
καταρτισθείσα ληξιαρχική πράξη είναι άκυρη.»
2. Η περ. γ’ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να αναγιγνώσκει τις καταρτισθείσες ληξιαρχικές πράξεις στους
δηλούντες και στους κατά το άρθρο 10 τυχόν προσληφθέντες
παρόντες μάρτυρες.»
3. Η περ. δ’ του άρθρου 4 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά των
καταρτισθεισών και καταχωρημένων στο πληροφοριακό σύστημα
του άρθρου 8Α ληξιαρχικών πράξεων ή των σχετικών με αυτές
δημοσίων εγγράφων.»

Άρθρο 4
1. Η παρ.1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Επί των ληξιάρχων και των διοριζομένων αναπληρωτών τους,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν εφαρμογή, όσον
αφορά μεν τους δημοσίους υπαλλήλους, οι διατάξεις του πειθαρχικού
δικαίου των υπαλλήλων του δημοσίου, όσον αφορά δε τους
δημοτικούς υπαλλήλους, οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του
Κώδικα περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.»
2. Η παρ.2 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Επί των ληξιάρχων δημάρχων και των νομίμων αναπληρωτών
τους, την πειθαρχική εξουσία ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει τις
κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν.3852/2010 (Α 87) και
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις
αυτού.»
3. Η παρ.3 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής :
«3. Επί ληξιάρχων δημοτών και των διοριζομένων αναπληρωτών
τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των
υπαλλήλων του Δημοσίου, πειθαρχικός δε προϊστάμενος αυτών είναι
ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος
μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου
μέχρι του ενός τετάρτου της μηνιαίας αποζημίωσης τους.»

Άρθρο 5
1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Τα ληξιαρχικά βιβλία περιέχουν ενυπόγραφες εκ μέρους των
δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπώσεις των καταρτιζόμενων στο
πληροφοριακό σύστημα πράξεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη
βεβαίωση γέννησης, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ
της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη
μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής :
«5. Τα ληξιαρχικά βιβλία της παραγράφου 1, μετά τη συμπλήρωση
ορισμένου αριθμού πράξεων, ο οποίος καθορίζεται με Απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών, κλείνονται και υπογράφονται από τον κατά τόπο
αρμόδιο Ειρηνοδίκη.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής :
«6. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και των
ληξιάρχων εκτυπώσεων των καταρτιζόμενων στο πληροφοριακό
σύστημα ληξιαρχικών πράξεων, βαρύνει τον προϋπολογισμό των
Δήμων.»

Άρθρο 6
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι

ληξίαρχοι

και

οι

διοριζόμενοι

αναπληρωτές

τους

είναι

διαπιστευμένοι χρήστες. Επίσης διαπιστευμένοι χρήστες είναι και
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής
Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας
Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει την καλή λειτουργία
του Πληροφοριακού Συστήματος και οι υπάλληλοί της που είναι
διαπιστευμένοι

χρήστες,

καταρτίζουν

ληξιαρχικές

πράξεις

για

λογαριασμό των ληξιάρχων, στο ληξιαρχείο των οποίων υπάρχει
διαπιστωμένο πρόβλημα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα.
Στην περίπτωση αυτή η καταρτισθείσα ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται
στο ληξίαρχο με κάθε πρόσφορο μέσο προς υπογραφή από αυτόν και τον
δηλούντα. Αντίγραφο της πράξης αυτής επιστρέφεται στη Διεύθυνση

Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του
Υπουργείου Εσωτερικών εντός δεκαπέντε ημερών.»
3. Στο άρθρο 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής :
«5. Τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων που υπάρχουν στην κεντρική
βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος έχουν αποδεικτική
δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στις ενυπόγραφες
εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπωμένες ληξιαρχικές
πράξεις».

Άρθρο 7
Μετά το άρθρο 8Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 8Β
ως ακολούθως :
«Άρθρο 8Β
Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων-Δημοτολογίων
1.

Για τις εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές των στοιχείων των

οικογενειακών

μερίδων

στα

δημοτολόγια

των

Δήμων

εξαιτίας

ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό
σύστημα του άρθρου 8Α, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών
Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων-Δημοτολογίων. Με
το πληροφοριακό αυτό σύστημα υπάλληλοι υπηρεσιών δημοτολογίου
των Δήμων που είναι διαπιστευμένοι χρήστες, με κωδικούς πρόσβασης,
που τους αποδίδει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής
Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, αντλούν αντίτυπα
ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας
δημοτολογίου
καθορίζεται

τους.
η

Με

έναρξη

απόφαση
λειτουργίας

του
του

Υπουργού

Εσωτερικών

πληροφοριακού

αυτού

συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών
μερίδων στα δημοτολόγια και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσης του.
2. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου
Εσωτερικών διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που
απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση των κεντρικών
βάσεων δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων των άρθρων 8Α
και 8Β.»
Άρθρο 8
Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι ληξιαρχικές πράξεις καταρτίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα
του άρθρου 8Α κατ’ αύξοντα αριθμό και περιέχουν, πέρα των
οριζόμενων στα άρθρα 22, 31 και 34 στοιχείων και τα ακόλουθα:
α. Τον τόπο, την ώρα, την ημέρα, το μήνα και το έτος της κατάρτισής
τους.
β. Το όνομα και επώνυμο του ληξιάρχου.
γ. Το όνομα και επώνυμο των δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός.
δ. Τη δήλωση του ληξιάρχου ότι βεβαιώθηκε η ταυτότητα των
δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός.
ε. Την υπογραφή των δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός ή, εφόσον αυτοί
αγνοούν ή αδυνατούν να υπογράψουν, το λόγο του κωλύματος αυτού.
στ. Την υπογραφή του ληξιάρχου.»

Άρθρο 9
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ενυπόγραφη εκτύπωση
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου
αποδεικνύει :»
2. Η παρ.3 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3.Οι εκτυπώσεις από το πληροφοριακό σύστημα των καταρτισθεισών σ’
αυτό ληξιαρχικών πράξεων καθώς και των αποσπασμάτων αυτών,
υπογράφονται από τον ληξίαρχο ή τον αναπληρωτή του και έχουν την
ίδια αποδεικτική ισχύ με τις ενυπόγραφες εκ μέρους των δηλούντων και
του ληξιάρχου εκτυπωμένες ληξιαρχικές πράξεις.»
3. Η παρ.4 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Επί περισσοτέρων ληξιαρχικών πράξεων οι οποίες αφορούν στο ίδιο
γεγονός,

επικρατέστερη

θεωρείται

η

έγκυρη

προγενεστέρως

καταρτισθείσα και υπογραφείσα πράξη. Οι υπόλοιπες κηρύσσονται
ανίσχυρες με πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει
Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται το
ληξιαρχείο, στο οποίο έχει καταρτιστεί και υπογραφεί η κηρυσσομένη
ανίσχυρη πράξη. Εξαίρεση αποτελεί, σε περίπτωση διαζυγίου ή
ακύρωσης γάμου, η κατ’ άρθρο 14 εκ νέου καταχώριση της ληξιαρχικής
πράξης γάμου στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α.»

Άρθρο 10
1. Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 13 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διορθώσεις αυτές γίνονται στα αντίστοιχα πεδία του πληροφοριακού
συστήματος του άρθρου 8Α. Στο πεδίο που φέρει την ένδειξη
«Παρατηρήσεις» καταχωρίζονται περιγραφή της διόρθωσης και ο

αριθμός της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της άδειας του Εισαγγελέα
ή του Ειρηνοδίκη. Ταυτόχρονα καταχωρίζεται η διόρθωση και στην
ενυπόγραφη εκ μέρους του δηλούντα και του ληξιάρχου εκτυπωμένη
ληξιαρχική πράξη δίπλα από το διορθωμένο πεδίο και υπογράφονται από
το ληξίαρχο και τον δηλούντα.»
2. Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 13 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι

διορθώσεις

Πληροφοριακού

καταχωρίζονται
Συστήματος

του

στα

αντίστοιχα

άρθρου

8Α.

πεδία

του

Ταυτόχρονα

καταχωρίζεται η διόρθωση και στην ενυπόγραφη εκ μέρους του
δηλούντα και του ληξιάρχου εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη δίπλα από το
διορθωμένο πεδίο και υπογράφονται από το ληξίαρχο και τον δηλούντα.»

Άρθρο 11
1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού
προσώπου

μετά

τη

σύνταξη

των

ληξιαρχικών

πράξεων

λόγω

νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής
της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης
γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής
ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου
καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου
8A που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές» εντός μηνός από τότε που
έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή της
σχετικής τελεσίδικης ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης κατά
περίπτωση. Οι ανωτέρω μεταβολές, καταχωρίζονται και επί των
ενυπόγραφων εκτυπώσεων των καταρτιζόμενων στο Πληροφοριακό

Σύστημα πράξεων και υπογράφονται εκ μέρους των δηλούντων και του
ληξιάρχου. Η απόδειξη της λύσης ή της ακύρωσης του γάμου ενώπιον
οιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής για την άσκηση δικαιώματος
που απορρέει από αυτή, γίνεται με την προσκόμιση αντιγράφου της
ληξιαρχικής πράξης γάμου, στην οποία έχει καταχωριστεί η λύση ή η
ακύρωση αυτού.
β) Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, που αφορά γάμο ο οποίος
έχει τελεστεί πριν την 8-5-2013, η ληξιαρχική πράξη γάμου
καταχωρίζεται εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α με τα
στοιχεία της. Συγχρόνως τροποποιούνται, αν συντρέχει περίπτωση, τα
στοιχεία δημοτολογίου και προστίθενται ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο
Φορέας Ασφάλισης των διαζευγμένων. Στη συνέχεια καταχωρίζεται και
σ’ αυτή η μεταβολή λόγω διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου. Στην παλαιά
ληξιαρχική πράξη αναγράφεται ο αριθμός, ο τόμος, και το έτος της νέας
ληξιαρχικής πράξης, στην οποία καταχωρίσθηκε η παραπάνω μεταβολή.
Εφεξής αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου εκδίδεται
μόνο από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως
τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49.»

Άρθρο 12
Το άρθρο 20 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
1.- Η γέννηση δηλώνεται από τον υπόχρεο μέσα σε δέκα ημέρες από τον
τοκετό, στο ληξίαρχο του τόπου, στον οποίο έλαβε χώρα, με την

προσκόμιση βεβαίωσης ιατρού ή μαίας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για
την έκδοσή της. Σε περίπτωση που ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία
ιατρού ή μαίας, η γέννηση δηλώνεται από τον υπόχρεο κατόπιν αδείας
του αρμόδιου εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.
2.- Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως,
τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του παρόντος.».

Άρθρο 13
Το άρθρο 21 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Υπόχρεοι προς δήλωση των γεννήσεων
1. Υπόχρεοι για τη δήλωση των γεννήσεων είναι, όταν ο τοκετός συμβεί:
α) σε μαιευτήριο, νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή σε άλλο ίδρυμα ή
κατάστημα, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών εγγράφως και περιέχει τα
αναφερόμενα στο άρθρο 22 στοιχεία.
β) κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η πράξη συντάσσεται από τον
πλοίαρχο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο της πράξης αυτής
αποστέλλεται δια του λιμενάρχου της πρώτης προσέγγισης του πλοίου
στο ληξίαρχο της έδρας του λιμεναρχείου για καταχώριση στο βιβλίο
γεννήσεων.
γ) κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, ή
αεροσκάφος, η πράξη συντάσσεται από το ληξίαρχο του τόπου που
αποβιβάσθηκε η μητέρα.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπόχρεοι για τη δήλωση των γεννήσεων είναι
ο πατέρας, η μητέρα, ή οι ανιόντες αυτών. Αν οι προηγούμενοι
αδυνατούν να δηλώσουν τη γέννηση αυτή μπορεί να γίνει από
αντιπρόσωπό τους, ο οποίος έχει ειδική πληρεξουσιότητα, κατόπιν

συμβολαιογραφικού εγγράφου. Εφόσον δεν συντρέχουν τα ανωτέρω, η
δήλωση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε παρίστατο στον τοκετό.
3. Η ανωτέρω σειρά των υπόχρεων προς δήλωση των γεννήσεων τηρείται
κατά

προτεραιότητα

μόνον

εφόσον απουσιάζει

ή

κωλύεται

ο

προηγούμενος σε αυτήν.».
Άρθρο 14
1. Η περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής :
«α΄. Το όνομα, το επώνυμο και την κατοικία του δηλούντα».
2. Η περ. δ’ του άρθρου 22 του ως άνω νόμου όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και εφόσον υφίσταται, το φορέα
ασφάλισης του νεογνού.»

Άρθρο 15
Το άρθρο 23 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Σε περίπτωση γέννησης τέκνου από άλλη γυναίκα σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1455 έως 1460, απαραίτητη προϋπόθεση για τη
σύνταξη ληξιαρχικής πράξης είναι η προσκόμιση της δικαστικής
απόφασης με την οποία δόθηκε η άδεια».

Άρθρο 16
Η περ. η΄ του άρθρου 31 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής :

«η.

Τους

αριθμούς

των

παραβόλων

χαρτοσήμου

(Υ.Α.1093246/5486/0016) που έχουν καταβληθεί από κάθε σύζυγο για
την έκδοση των αδειών γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 28/287-1931 (Α’ 239), όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 2873/2000 (Α’ 285)».

Άρθρο 17
Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.344/1976 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων
ωρών από την προσκόμιση της έγγραφης πιστοποίησης του θανάτου, που
εκδίδεται από τον ιατρό που νοσήλευσε το θανόντα ή, αν δεν υπάρχει
τέτοιος ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που
ορίζεται από την οικεία αστυνομική ή δικαστική αρχή.»

Άρθρο 18
Το άρθρο 35 του ως άνω νόμου όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της
ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο
ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.
Αν ο ενταφιασμός πρόκειται να γίνει στη Διοικητική Περιφέρεια άλλου
Δήμου από αυτόν στον οποίο συνέβη ο θάνατος και στον οποίο
καταρτίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου, απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 του δηλούντα το θάνατο, ότι ο ενταφιασμός
έχει γίνει αποδεκτός στον άλλο Δήμο.
2. Αν πριν από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου έγινε
ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη θανάτου καταρτίζεται μόνον κατόπιν
αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας,

του

Ειρηνοδίκη,

ύστερα

από

εξακρίβωση

των

πραγματικών

περιστατικών, εάν πρόκειται περί θανάτου, ο οποίος συνέβη κατά
ανώτατο όριο πριν από τριάντα ημέρες, διαφορετικά κατόπιν δικαστικής
αποφάσεως, η οποία βεβαιώνει το θάνατο.
3. Προκειμένου να ενταφιαστεί στην Ελλάδα Έλληνας πολίτης, ο οποίος
απεβίωσε στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου, ή της Ελληνικής Προξενικής
Αρχής του τόπου θανάτου ή των επιχώριων αρχών νομίμως επικυρωμένη
και επίσημα μεταφρασμένη και έγγραφη έγκριση του Δήμου, στον οποίο
θα πραγματοποιηθεί ο ενταφιασμός. Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης
θανάτου από το Ειδικό Ληξιαρχείο αρκεί υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 του δηλούντα το θάνατο, ότι ο ενταφιασμός έχει γίνει
αποδεκτός στον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου θα γίνει ο
ενταφιασμός. Η κατάθεση της επιχώριας ληξιαρχικής πράξης θανάτου
προς ενταφιασμό, δεν αναιρεί την υποχρέωση των δηλούντων που
επιβάλλει το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 42.»

Άρθρο 19
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 35Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου.
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή,
χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου, να ορίσει
τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με
τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα
εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο

συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα
επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης,
υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που
επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη
διατυπωθείσα

επιθυμία

του

θανόντος

χωρίς

οποιαδήποτε

άλλη

προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς
οποιουδήποτε βαθμού.
4. Αν τα πρόσωπα που εκτελούν την επιθυμία του θανόντος
παρεμποδίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην πραγματοποίησή της,
μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της
περιφέρειας όπου φυλάσσεται ο νεκρός.».

Άρθρο 20
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου όπως
ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής.
«1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του
κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος, καταθέτει μαζί με την αίτησή
του παράβολο δημοσίου τριάντα ευρώ (30,00 €), εάν η δήλωση γίνει
μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20
παράγραφος 1, 26 παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας,
δεκαημέρου, ενενηκονταημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας
αντιστοίχως και εξήντα ευρώ (60,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την
παρέλευση ενενήντα ημερών από την παρέλευση των παραπάνω
προθεσμιών».
«2. Στους υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, οι οποίοι δεν
προβαίνουν από πρόθεση καθόλου σε δήλωση, επιβάλλεται με απόφαση

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του από
αυτόν οριζόμενου Διευθυντή, πρόστιμο ποσού διακοσίων πενήντα
(250,00 €) ευρώ. Μετά την έκδοση της απόφασης, αντίγραφο αυτής με
πλήρη στοιχεία του υπόχρεου αποστέλλεται στον οικείο ληξίαρχο προς
καταχώρηση του γεγονότος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών θα καθορισθεί η διαδικασία και ο τρόπος
καταβολής του εν λόγω προστίμου».
«3. Ο ληξίαρχος ενημερώνει αμελλητί τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις παραλήψεις της παραγράφου 2, των
οποίων έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο».
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου προστίθεται
παράγραφος 5 ως ακολούθως :
«5.

Με

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

δύναται

να

αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά των παραβόλων και του
προστίμου».

Άρθρο 21
Μεταβατικές Διατάξεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών θα
καθορισθεί η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής προστίμων στους
υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων οι οποίοι προέβησαν σε
εκπρόθεσμη δήλωση αυτών από την ισχύ του ν.4144/2013 έως και την
έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί
απόφαση επιβολής προστίμου από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49
του ν. 344/1976, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του
άρθρου 4 του ν. 4144/2013

Οι καταρτισθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4144/2013 ληξιαρχικές
πράξεις καθώς και αυτές που καταχωρίζονται στα βιβλία εκθέσεων,
καταλαμβάνονται από το προϊσχύσαν του ν. 4144/2013 δίκαιο

Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις
της περίπτωσης η΄ του άρθρου 4, της παραγράφου 4 του άρθρου 6, οι
περιπτώσεις ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, η παράγραφος 3
του άρθρου 33 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ως άνω νόμου
όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 23
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ποιότητας Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.).
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ομάδα Ποιότητας του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.) η
οποία είναι αρμόδια για :
α. Την παρακολούθηση των διεργασιών του συστήματος, ώστε να
διασφαλίζεται αφενός η τήρηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO
9001:2008 και αφετέρου η τήρηση των θεσμικών και κανονιστικών
απαιτήσεων.

β. Την έκδοση, διανομή και διαχείριση των εγγράφων του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και τη διαχείριση των Αρχείων του
Συστήματος.
γ. Την παρακολούθηση θεμάτων, τη διαχείριση προβλημάτων και τη
μέτρηση ικανοποίησης των συνεργαζόμενων φορέων.
δ. Την Ενημέρωση για τις επιδόσεις του Συστήματος, την οργάνωση και
διεξαγωγή της Ετήσιας ανασκόπησης του Συστήματος.
ε. Την Εκπαίδευση Προσωπικού και Περιγραφές Καθηκόντων.
στ. Την Κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο
παρακολουθεί και ενημερώνει σχετικά την παρακολούθηση των
Ατομικών Δελτίων Εκπαίδευσης και των Ατομικών Δελτίων Περιγραφής
Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων, βάσει του προσδιορισμού των
εκπαιδευτικών αναγκών και των ελλείψεων σε τεχνογνωσία και
δεξιότητες.
ζ. Την κατάρτιση και υλοποίηση του ετησίου προγράμματος εσωτερικών
επιθεωρήσεων, την ενημέρωση της Διοίκησης για αυτό, τον καθορισμό
παρακολούθησης και ελέγχου των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών
για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων.
η. Την αρχειοθέτηση, διαχείριση και ενημέρωση της κεντρικής
βιβλιοθήκης Νομοθεσίας.
2. Η Ομάδα αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη οι οποίοι είναι υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ ή ΔΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η Ομάδα συγκροτείται σε
σώμα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ) και τα μέλη
της καθώς και τα επιμέρους καθήκοντα τους.

Άρθρο 24

Στο άρθρο 138 του ν.4251/2014 (Α΄80) «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης» προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής :
«17. Οι εγγυητικές επιστολές, που κατατέθηκαν για μετάκληση εργατών
τρίτων χωρών για εποχική εργασία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.
12311/2008

(Β΄63),

επιστρέφονται

από

την

Περιφέρεια

στους

δικαιούχους εργοδότες, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ανωτέρω
Κ.Υ.Α.»

Άρθρο 25
Η παράγραφος 3 του άρθρου 165 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καταργείται.

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επί μέρους διατάξεις του
ορίζεται διαφορετικά.

