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Αριθμ. Εγκυκλίου:
ΘΕΜΑ: « Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2010»
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοί μας:
α) αριθμ.πρωτ. 95735/Γ.Δ. 2/21-12-1979.
β) αριθμ. πρωτ. Φ. 97920/ 24119/17-12-2003.
γ)αριθμ. πρωτ. Φ.127080/8629/8-2-2010.
1.- Παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας, προς κατάρτιση από τους
Δήμους της περιφέρειάς σας, των μητρώων αρρένων τέκνων Ελλήνων υπηκόων των
γεννηθέντων το έτος 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20
του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων», ΦΕΚ
Α΄23/4-3-1993, αναφορικά με τη διαδικασία κατάρτισης των μητρώων αρρένων, ως
και των άρθρων 21 και 22 του παραπάνω Νόμου, όπως ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 παραγρ. 6 και 7, αντίστοιχα, του Ν. 2307/1995,
ΦΕΚ Α΄113/15-6-1995.
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι:
Μετά την γενόμενη υποδιαίρεση της Ληξιαρχικής Περιφέρειας, κάθε Δήμου
που προήλθε από συνένωση Ο.Τ.Α., δυνάμει της αριθμ.Φ.127080/57460/21-12-2010
(ΦΕΚ Β΄1984 ) απόφασης, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξυπακούεται ότι στην προβλεπόμενη επιτροπή της
παρ.1, του άρθρου 18 του Ν.2119/1993, πρέπει να μετέχουν όλοι οι Ληξίαρχοι των
Ληξιαρχείων που λειτουργούν στον Δήμο
Περαιτέρω, επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην α.π.
Φ.127080/56763/14-12-2010,αριθμ.43 εγκύκλιό μας, κρίθηκε σκόπιμο τα υπάρχοντα
μητρώα αρρένων των Ο.Τ.Α., που συνενώθηκαν σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, να
συγκεντρωθούν μεν στην έδρα του Δήμου και να αποτελέσουν το ενιαίο μητρώο
αρρένων του νεοσυσταθέντος Δήμου, αλλά να παραμείνουν χωριστά τα ήδη
υπάρχοντα μαζί με το υπό κατάρτιση μητρώο του έτους 2010, εφιστούμε την προσοχή
ότι τα μητρώα αρρένων έτους 2010 των νέων Δήμων που προήλθαν από συνένωση
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Ο.Τ.Α., θα καταρτιστούν σε χωριστά βιβλία , τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν ,όλους
τους ζώντες, άρρενες, Έλληνες υπηκόους που γεννήθηκαν κατά το έτος αυτό και
απέκτησαν τη δημοτικότητα του πρώην Ο.Τ.Α., η εδαφική Περιφέρεια του οποίου
συνιστά σήμερα Δημοτική Ενότητα του νεοσυσταθέντος Δήμου.
2.-Επίσης επισημαίνονται τα εξής:
α) Κατά την κατάρτιση των μητρώων αρρένων το επώνυμο των γεννηθέντων
αρρένων αναγράφεται απαραιτήτως με μικρά και όχι με κεφαλαία γράμματα.
Σε περίπτωση που η αναγραφή του επωνύμου από τις επιτροπές γίνει με
κεφαλαία γράμματα, τίθεται στίγμα στην τονιζόμενη συλλαβή.
β) Ονομαστικός κατάλογος (ετήσιο μητρώο αρρένων) καταρτίζεται και στην
περίπτωση κατά την οποία δεν γεννήθηκε ζώντας, κανένας άρρενας, κατά το
προηγούμενο έτος, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί η τυχόν εγγραφή
αδήλωτων ή μετεγγραφόμενων και
γ) Το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως συντάσσεται σύμφωνα
με το υπόδειγμα που συναποστέλλεται με υποχρεωτική την ένδειξη του αύξοντα
αριθμού δημοτολογίου κανονικής εγγραφής του Έλληνα γονέα.
3.-Τέλος διευκρινίζεται ότι σχετικές οδηγίες για την διαδικασία κατάρτισης
των μητρώων αρρένων, σας έχουν παρασχεθεί με τις παρακάτω εγκυκλίους μας προς
τις οποίες και σας παραπέμπουμε:
ι.- Αριθμ. πρωτ. 61152/Κ.Δ. 4/1-8-1983 εγκύκλιο του Υπουργείου, με την
οποία κοινοποιήθηκε ο Ν. 1329/1983, ΦΕΚ Α΄25/18-2-1983.
ιι.- Αριθμ. πρωτ. Φ. 28700/24867/Κ.Δ. 54/7-12-1993 εγκύκλιο του
Υπουργείου, με την οποία κοινοποιείται ο Ν. 2129/1993 «Κύρωση Κώδικα
διατάξεων «περί μητρώων αρρένων».
Συν:1
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Κοινοποίηση:
1.-Υπουργείο Εξωτερικών
α) Υπηρεσίας Επιθεώρησης
(σε 5 αντίγραφα)
β) Δ3 Δ/νση Διοικ. & Δικαστικών Υποθέσεων
γ) Προξενικές Αρχές
(Μέσω του ΥΠ.ΕΞ, σε 120 αντίγραφα)
2.-Υπ. Εθν. Άμυνας
Γεν Επιτελείο Στρατού
Δ/νση Στρατολογικού Γ/3
Τ.Κ. 15451-ΧΟΛΑΡΓΟΣ
3. -Υπ. Εθν. Παιδείας, Δια βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180- ΜΑΡΟΥΣΙ
Εσωτερική Διανομή:
1.-Γραφείο κ. Υπουργού
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2.-Γραφείο κ Υφυπουργού
3.-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4.- Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών
5.-Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών
Μητροπόλεως 60
Τ.Κ. 10563-ΑΘΗΝΑ
6.-Δνση Αστ. & Δημ. Κατ/σης
Τμήμα Μητρώων & Ληξ/χείων
σε δέκα (10) αντίγραφα
7.-Λοιπές Δ/νσεις της Κ.Υ.
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