ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:
Προσαρμογή των διατάξεων του ν.344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των
ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν.
344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύει, με σκοπό να προσαρμοσθούν
αυτές στο νέο τρόπο τηρήσεως των ληξιαρχικών πράξεων και να αντιμετωπισθούν τα
προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην πράξη μετά την εφαρμογή του. Μετά την
τροποποίηση του τρόπου καταγραφής των ληξιαρχικών γεγονότων με το
ν.4144/2013, με τη δημιουργία στο Υπουργείο Εσωτερικών πληροφοριακού
συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών πράξεων, με παράλληλη τήρηση κεντρικής
βάσης δεδομένων διαχείρισης αυτών και τη θέση αυτού σε πλήρη εφαρμογή από 8-52013, παρατηρήθηκαν στην πράξη ορισμένες δυσλειτουργίες, που έχουν σχέση
κυρίως με ερμηνευτικά προβλήματα, λόγω του ότι ορισμένες από τις διατάξεις του
ληξιαρχικού νόμου έρχονταν σε αντίφαση με το νέο τρόπο τηρήσεως των
ληξιαρχικών πράξεων και βιβλίων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν περιλήφθηκαν στις
διατάξεις του ν. 4144/2013, διότι έπρεπε να αντιμετωπισθεί άμεσα η παραβατικότητα
στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, που είχε σχέση με τη λήψη συνταξιοδοτικών
παροχών από οικείους ή συγγενείς θανόντων προσώπων, οι οποίοι επινοούσαν μη
νόμιμους τρόπους και συνέχιζαν να εισπράττουν συντάξεις των θανόντων,
οικογενειακά επιδόματα ή άλλα ωφελήματα, τα οποία απορρέουν από το γάμο, τη
γέννηση ή το θάνατο. Αυτό ήταν άμεσα εφικτό γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών είχε
ετοιμάσει το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και σ’ αυτό θα είχαν πρόσβαση
άμεσα τόσο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ),
όσο και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, οι Υπηρεσίες Ποινικών
Μητρώων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις γίνεται αναδιατύπωση ορισμένων
διατάξεων του ληξιαρχικού νόμου, όχι μόνο για να προσαρμοσθούν αυτές στις
ανάγκες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών
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πράξεων, άλλα και για να απλοποιηθεί η διαδικασία κατάρτισης και έκδοσης των
ληξιαρχικών πράξεων. Για να βελτιωθούν περαιτέρω και άμεσα οι υπηρεσίες των
ληξιαρχείων προς τους πολίτες, διασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος στην
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διασύνδεση των
ληξιαρχείων με το πληροφοριακό σύστημα. με την παράλληλη λειτουργία στο
Υπουργείο Εσωτερικών ομάδας υποστήριξης των ληξιάρχων. Περαιτέρω, δεδομένης
της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών
πράξεων, υπάρχει ανάγκη να θεσπισθεί και νέο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης
των δημοτολογίων και των ληξιαρχείων της Χώρας, έτσι ώστε η πληροφορία να
καταφθάνει άμεσα και να ενημερώνεται σε πρώτο χρόνο η αστική κατάσταση των
Ελλήνων Πολιτών. Το νέο σύστημα έχει ήδη ετοιμασθεί από τη Διεύθυνση
Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου, χωρίς οποιοδήποτε κόστος για το Δημόσιο και
απαιτείται μόνο η νομοθετική του κατοχύρωση και στη συνέχεια ο καθορισμός του
χρόνου έναρξης λειτουργίας του. Με το σύστημα αυτό, χωρίς οποιαδήποτε δαπάνη,
αφενός μεν θα καταργηθεί η γραφειοκρατία της αποστολής από τα ληξιαρχεία
αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων στα δημοτολόγια για ενημέρωση και
αφετέρου θα υπάρχει άμεση και σε πρώτο χρόνο ενημέρωση των δημοτολογίων για
τα ληξιαρχικά γεγονότα που τα ενδιαφέρουν.
Τέλος υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων στη νέα δομή των Ο.Τ.Α.
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προς άρση οποιασδήποτε παρανόησης ή
διαφωνίας.
Αναλυτικότερα :
Με το ΆΡΘΡΟ 1 αναδιατυπώνονται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν.344/1976, επειδή μετά την ισχύ του ν. 3852/2010 (87Α΄) Πρόγραμμα
«Καλλικράτης», είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι ληξιαρχικές περιφέρειες.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία των Ληξιαρχείων της Χώρας με
συνέπεια την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με το ΆΡΘΡΟ 2 θεσπίζεται η αναπλήρωση του διοριζόμενου ληξιάρχου
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του νέου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του ν.4144/2013
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(Α΄88) καθώς επίσης και η εύρυθμη και καλή λειτουργία των ληξιαρχείων της
Επικράτειας όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ταυτόχρονα

επαναπροσδιορίζονται

απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις που οφείλει να έχει ένας ληξίαρχος, ο οποίος
είναι δημοτικός σύμβουλος ή κάτοικος του Δήμου και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
δύνανται να ορίζονται κάτοικοι των Δήμων ως ληξίαρχοι.
Με την διάταξη αυτή δύναται να διορίζονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένη Διοίκησης, αναπληρωτές του διοριζομένου κατά τον ίδιο τρόπο
ληξίαρχου σε περίπτωση που τα καθήκοντα αυτά δεν ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Με το ΑΡΘΡΟ 3 επαναπροσδιορίζονται τα καθήκοντα του ληξίαρχου σε συνδυασμό
με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Σύμφωνα με αυτό ορίζονται νέες
αρμοδιότητες στους ληξιάρχους, ήτοι αυτή της εκτύπωσης των ληξιαρχικών πράξεων
εκ του πληροφοριακού συστήματος και η έκδοση αντιγράφων μέσω του
πληροφοριακού συστήματος. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την έναρξη λειτουργίας
του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων και αποσκοπεί
στην αναβάθμιση των παρερχομένων στο πολίτη υπηρεσιών με τη διασφάλιση της
ποιότητας τους.
Με το ΆΡΘΡΟ 4 αντικαθίσταται ο Περιφερειακός Διευθυντής από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα καθήκοντα του πειθαρχικού
προϊσταμένου του ληξιάρχου, λόγω της μεταβολής που επήλθε με τις διατάξεις του
ν.3852/2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης», στη διοικητική διαίρεση της Χώρας. Η
πειθαρχική ευθύνη αφορά τόσο τους αιρετούς όσο και τους δημοτικούς υπαλλήλους .
Με το ΆΡΘΡΟ 5 αναδιατυπώνονται οι όμοιες παλαιότερες διατάξεις με σκοπό την
προσαρμογή αυτών στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών
Πράξεων και προσδιορίζεται ο τρόπος κλεισίματος, υπογραφής και βιβλιοδέτησης
των ληξιαρχικών βιβλίων τα οποία εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα. Με
τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου, εξασφάλιση δημοσίων εσόδων,
ικανοποίηση αρχειακών αναγκών και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

3

Με το ΆΡΘΡΟ 6 εξειδικεύεται περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 8 Α που προστέθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.4144/2013 αναφορικά με το ποιοι είναι οι
διαπιστευμένοι χρήστες του πληροφορικού συστήματος.
Σε αυτούς προστίθενται ως διαπιστευμένοι χρήστες και υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Μηχανογράφησης και Η.Ε.Σ του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι θα
συνεπικουρούν και θα υποβοηθούν το έργο των ληξιάρχων λόγω εμπειρίας και
τεχνογνωσίας και κυρίως θα συνδράμουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του
συστήματος ή έκτακτων αναγκών.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καλή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος με
την εγκαθίδρυση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ληξιάρχων και του ΥΠ.ΕΣ. για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με ΆΡΘΡΟ 7 δημιουργείται Σύστημα Διασύνδεσης των Ληξιαρχείων και των
Δημοτολογίων της Χώρας, με σκοπό την ενημέρωση των Δημοτολογίων,
εκμεταλλευόμενο τη δυνατότητα διακίνησης της πληροφορίας διαλειτουργικά. Η
μέχρι τώρα πρακτική υπαγορεύονταν από το γεγονός ότι η όλη αυτή απαραίτητη
διακίνηση των πληροφοριών διενεργούταν με την αλληλογραφία – διαβιβαστικά
έγγραφα. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακίνηση της
πληροφορίας από το Ληξιαρχείο στο Δημοτολόγιο άμεσα διαμέσου του συστήματος
αυτού με αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, την οικονομία χρόνου
και μείωση της γραφειοκρατίας .
Με το ΆΡΘΡΟ 8 θεσπίζεται η κατάρτιση πλέον των ληξιαρχικών πράξεων στο
πληροφοριακό σύστημα. Η διάταξη αυτή δεν είχε προβλεφθεί στο ν. 4144/2013. Με
τον τρόπο αυτό επιλύονται τα λειτουργικά προβλήματα που εντοπίστηκαν από την
αρχική λειτουργία του συστήματος.
Με το ΆΡΘΡΟ 9 καθιερώνεται το ισοδύναμο της ισχύος των αντιγράφων και
αποσπάσματων ληξιαρχικών πράξεων που υπογράφονται από τον ληξίαρχο και τον
αναπληρωτή του με τις όμοιες εκτυπωμένες από το πληροφοριακό σύστημα.
Επίσης διασαφηνίζεται ποια είναι η επικρατέστερη ληξιαρχική πράξη επί
περισσοτέρων ληξιαρχικών πράξεων με εξαίρεση την ληξιαρχική πράξη γάμου η
οποία συντάσσεται με σκοπό την καταχώριση του διαζυγίου επί αυτής.
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Με το ΆΡΘΡΟ 10 περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα
των διορθώσεων των ληξιαρχικών πράξεων. Οι διορθώσεις αυτές αφορούν σε λάθη
που έγιναν σε αυτές κατά τη σύνταξη τους .
Με το ΆΡΘΡΟ 11 περιγράφεται ο τρόπος καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα
των μεταβολών που επέρχονται στην αστική κατάσταση των προσώπων μετά τη
σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων καθώς και τον τρόπο καταχώρισης της λύσης ή
ακύρωσης γάμου ο οποίος έχει τελεστεί πριν την ισχύ του ν.4144/2013.
Με τον τρόπο αυτό η λύση ή η ακύρωση του γάμου καταχωρείται στο πληροφοριακό
σύστημα και ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιοι φορείς, διασφαλίζοντας έτσι την
αλληλεπίδραση των συστημάτων και των πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας τον
κίνδυνο φαινόμενων παράνομης απόκρυψης γεγονότων με σκοπό τον προσπορισμό
οφέλους.
Επίσης τροποποιείται η διάταξη που προέβλεπε την προσκόμιση πιστοποιητικού
αμετακλήτου λύσης γάμου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ενώπιον δημοσίων
αρχών. Με την προτεινομένη διάταξη αρκεί η επίδειξη σε δημοσίους και δημοτικούς
φορείς της ίδιας της ληξιαρχικής πράξης στην οποία έχει καταχωριστεί το διαζύγιο,
προκειμένου να αποκομίσει ο ενδιαφερόμενος πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη
λύση του γάμου. Έτσι κανένα έννομο αποτέλεσμα δεν θα παράγεται, αναφορικά με
το διαζύγιο, εάν δεν προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία αυτό έχει
καταχωριστεί.
Με το ΆΡΘΡΟ 12 επαναφέρεται η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα (ή του Ειρηνοδίκη
κατά περίπτωση) προκειμένου να δηλωθεί η γέννηση όταν δεν προσκομίζεται
βεβαίωση ιατρού ή μαίας. Η ανάγκη επαναφοράς της εμπλοκής τους προέκυψε μετά
από τα πρόσφατα κρούσματα ψευδών δηλώσεων γεννήσεων.
Με το ΆΡΘΡΟ 13 επαναπροσδιορίζονται οι υπόχρεοι για τη δήλωση των γεννήσεων
ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την εμπρόθεσμη
δήλωση αυτών.
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Με το ΆΡΘΡΟ 14 απαλείφεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης το επάγγελμα του
δηλούντα ενώ προστίθεται ο ΑΜΚΑ. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία
δεδομένου ότι τα στοιχεία του δηλούντα αποδεικνύονται από το Δελτίο Ταυτότητας
και το επάγγελμα πλέον δεν είναι στοιχείο που αναγράφεται στο Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας
Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται από τον πολίτη να δηλώνει στοιχεία τα οποία δεν
αποδεικνύονται από δημόσιο έγγραφο, ενώ παράλληλα εφόσον από τη γέννηση
δίνεται ΑΜΚΑ, αυτός πρέπει να αναγράφεται στο πρώτο δημόσιο έγγραφο αστικής
κατάστασης του πολίτη.
Με το ΑΡΘΡΟ 15 αποσαφηνίζεται η διάταξη που αφορά στη σύνταξη ληξιαρχικής
πράξης γέννησης σε περίπτωση παρένθετης μητρότητας.
Με το ΆΡΘΡΟ 16 αναδιατυπώνεται η διάταξη της περίπτωσης (η΄) του άρθρου 31
του ν.344/1976 και περιλαμβάνονται πλέον η καταγραφή στο σύστημα των αριθμών
των παράβολων χαρτοσήμου που υποχρεούται ο κάθε μελλόνυμφος να καταβάλλει
όταν καταθέτει αίτηση προκειμένου να εκδοθεί άδεια γάμου. Σημειώνεται ότι η άδεια
γάμου είτε θρησκευτικού είτε πολιτικού γάμου εκδίδεται από τον Δήμαρχο του τόπου
κατοικίας του μελλόνυμφου. Με την προηγούμενη διάταξη προβλέφθηκε να
καταχωρείται στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου ένας (1) αριθμός παράβολου, το οποίο
δεν υφίσταται. Ωστόσο το παράβολο χαρτοσήμου το οποίο καθορίστηκε με την
Υ.Α.1093246/5486/0016/16-10-2012 αφορά την καταβολή του και από τους δύο
μελλόνυμφους. Με τη διάταξη αυτή αποτρέπεται η έκδοση πλαστών αδειών γάμου
δεδομένου ότι το παράβολο χαρτοσήμου έχει αριθμούς οι οποίοι επαληθεύονται από
τη Γενική Γραμματεία .Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω της αλληλεπίδρασης των
συστημάτων .
Με το ΆΡΘΡΟ 17 καθιερώνεται η σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου εντός
24ωρου από την προσκόμιση της έγγραφης πιστοποίησης του θανάτου. Με τον τρόπο
αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της δήλωσης του θανάτου εντός 24ωρου από την
επέλευση αυτού, δεδομένου ότι παρατηρείτο το φαινόμενο οι πιστοποιούντες το
θάνατο γιατροί να συντάσσουν το σχετικό έγγραφο πέραν του 12ωρου από την
επέλευση του θανάτου ή του 24ωρου πολλές φορές για λόγους λειτουργίας των
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νοσοκομείων. Με τη διάταξη αυτή, λοιπόν, εξορθολογίζεται και διευκολύνεται η
σύνταξη του πιστοποιητικού θανάτου από τον γιατρό, με την προσκόμιση αυτού από
το δηλούντα το γεγονός στο ληξίαρχο με άμεση συνέπεια την έναρξη της 24ωρης
προθεσμίας.
Με το ΆΡΘΡΟ 18 ορίζεται ότι απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να συνταχθεί η
ληξιαρχική πράξη θανάτου είναι η υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 από τον
δηλούντα το θάνατο, ότι ο ενταφιασμός σε κάποιο Δήμο, διαφορετικό του τόπου
θανάτου, έχει γίνει αποδεκτός, ενώ ρυθμίζεται ειδικότερα το θέμα της ταφής
Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.
Η ανάγκη αυτή πρόκυψε από την άρνηση Δήμων για την ταφή πολιτών για
διάφορους λόγους.
Έτσι εξασφαλίζεται η προηγούμενη συναίνεση του Δήμου για την ταφή, προκειμένου
να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Επίσης με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι προκειμένου να ενταφιαστούν στην
Ελλάδα Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, αρκεί και η ληξιαρχική πράξη θανάτου των
επιχωρίων αρχών νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, με αποτέλεσμα την
αποφυγή επιπρόσθετης ταλαιπωρίας για τους πολίτες.
Περαιτέρω με τη διάταξη αυτή επαναφέρεται ή αρμοδιότητα του Εισαγγελέα όσον
αφορά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά την ταφή.
Με το ΆΡΘΡΟ 19 διευκρινίζεται ότι η επιλογή του τόπου ενταφιασμού αποτελεί
ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα, το οποίο πρέπει να γίνει
σεβαστό. Για το λόγο αυτό προτείνεται η συγκεκριμένη ρύθμιση, ώστε να
διασφαλίζεται η εκπλήρωση της σχετικής επιθυμίας του θανόντος
Με το ΆΡΘΡΟ 20 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 344/1976 όσον
αφορά την εκπρόθεσμη δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων. Με τη διάταξη αυτή
επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος επιβολής προστίμου προκειμένου να διασφαλίζεται το
υποχρεωτικό της δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται η
γραφειοκρατία με την απλούστευση της διαδικασίας επιβολής. Με την προτεινόμενη
ρύθμιση επιβάλλεται μικρότερο πρόστιμο στις εκπρόθεσμες δηλώσεις κατά τη
χρονική στιγμή της δήλωσης του γεγονότος με την καταβολή παράβολου δημοσίου.
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Παράλληλα ορίζεται ότι σε περιπτώσεις που ο ληξίαρχος λάβει γνώση με
οποιοδήποτε τρόπο την παράλειψη δήλωσης επί συμβάντος ληξιαρχικού γεγονότος,
ενημερώνει τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος
και επιβάλλει πρόστιμο, το οποίο για αυτές τις περιπτώσεις είναι αυξημένο.
Με το ΆΡΘΡΟ 21 προβλέπεται η έκδοση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 49 του ν. 344/1976 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
15 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013.
Επίσης ρυθμίζεται το δίκαιο που διέπει τις ληξιαρχικές πράξεις οι οποίες έχουν
συνταχθεί πριν την έναρξη της ισχύος του ν. 4144/2013, όπως επίσης και για τα
γεγονότα τα οποία καταγράφονται σε βιβλία εκθέσεων. Αυτό καθίσταται αναγκαίο
προκειμένου να διαχωριστεί και να αποσαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ του
προϊσχύσαντος καθεστώτος τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων (χειρόγραφα) και
του νέου συστήματος της ηλεκτρονική διαχείρισης των ληξιαρχικών πράξεων. Με
την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται το γεγονός της διαχείρισης των
ληξιαρχικών πράξεων και των μεταβολών αυτών μέχρι και την 8η Μαΐου ημερομηνία
έναρξης του Πληροφοριακού Συστήματος
Με το ΆΡΘΡΟ 22 καταργούνται διατάξεις που αντιβαίνουν στο ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο (η πειθαρχική ευθύνη των προσώπων που ασκούν προσωρινά καθήκοντα
ληξιάρχου δεδομένου ότι πλέον δεν υφίστανται τέτοια πρόσωπα, η δήλωση του
ληξιάρχου ότι η πράξη αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε ενώπιον των δηλούντων το
γεγονός καθώς και η υποχρέωση του ληξιάρχου να μηνύει τον μη εμπροθέσμως
δηλώσαντα το ληξιαρχικό γεγονός). Επίσης καταργείται η διάταξη που ορίζει τον
δηλούντα το θάνατο σε περίπτωση εκτέλεσης θανατικής ποινής δεδομένου ότι έχει
καταργηθεί η θανατική ποινή και καταργείται η αναγραφή στην ληξιαρχική πράξη
θανάτου του ακριβούς τόπου ενταφιασμού του θανόντα καθώς και η ημερομηνία και
ώρα αυτού.

Με το ΆΡΘΡΟ 23 αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα Διαχείρισης Δ/νσης
Κοινωνικής Ένταξης και Υπεύθυνης Αρχής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
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υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της για την
εφαρμογή

του

Πολυετούς

Προγράμματος

2007-2013

και

των

Ετησίων

Προγραμμάτων, τις δράσεις των οποίων εκπονεί, προκηρύσσει, αναθέτει,
παρακολουθεί και ελέγχει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του
Ταμείου, η απορρόφηση των διατιθέμενων Κοινοτικών Κονδυλίων, η εθνική
συγχρηματοδότηση, καθώς και η κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν στο
πλαίσιο της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η Υπεύθυνη Αρχή του
Ταμείου λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο διαδικασιών εκτελούμενων με καθορισμένη
μεθοδολογία, οδηγιών και τυποποιημένων εντύπων και συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις του κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και στις
απαιτήσεις του Πρότυπου ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση της Υπεύθυνης Αρχής του
Ταμείου θα συμβάλλει και στην τυπική κατοχύρωση και αναγνώριση της λειτουργίας
της ως οιονεί Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Τ.Ε., θα διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχων
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (41η Δ/νση) και θα δημιουργήσει συνθήκες
ασφάλειας στους εργαζόμενους σε αυτή, σε σχέση με την ορθότητα των διεργασιών
και την εναρμόνισή τους με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Παρέχει επιπλέον τη
δυνατότητα στη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης να λειτουργήσει ως Εξουσιοδοτημένη
Αρχή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του υπό σύσταση Ταμείου Ασύλου &
Μετανάστευσης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Με το ΆΡΘΡΟ 24 ορίζεται η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν
από τους εργοδότες για την μετάκληση εργατών για εποχική εργασία και παραμένουν
στις Περιφέρειες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την μετάκληση υπηκόων τρίτων
χωρών για εποχική απασχόληση καθορίσθηκαν με την Κ.Υ.Α. 12311/2008 (Β’1063),
όπως αυτή τροποποιήθηκε από τη νεότερη Κ.Υ.Α. 12514/2011 (Β’826). Μεταξύ των
προϋποθέσεων προβλεπόταν και η κατάθεση από τους εργοδότες εγγυητικής
επιστολής τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τον αρμόδιο
Δήμο ή κοινότητα, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου
εργάτη. Δεδομένου ότι με το άρθρο 13 του προσφάτως ψηφισθέντος «Κώδικα
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» εισάγεται ρύθμιση για την αίτηση
μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία, στην οποία παραλείπεται
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παντελώς η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για λόγους ίσης
μεταχείρισης προτείνεται η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών στους εργοδότες.
Με το ΆΡΘΡΟ 24 καταργείται και τυπικά η παράγραφος 3 του άρθρου 165 του ν.
3584/2007 (Α΄ 143) (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
καθώς μετά τη νεότερη και ειδικότερη διάταξη του άρθρου 42 του ν. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων) προβλέπεται πλέον ρητά ότι έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός
που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως
δικηγόρος,

σε

συγκεκριμένο

εντολέα,

σταθερά

και

μόνιμα,

αμειβόμενος

αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να
αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε
με άλλον τρόπο.
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