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Αριθμ. Εγκυκλίου: 3841/2020
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019».
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοί μας:
α. η με Α.Π. οικ. 95735/Γ.Δ. 2/21-12-1979.
β. η με Α.Π. Φ.28700/24867/Κ.Δ.54/7-12-1993.
γ. η με Α.Π. Φ.127080/56763/Εγκ. 43/14-12-2010.
δ. η με Α.Π. 18242/13-3-2019/ Εγκ.9/2019.
ε. η με Α.Π. 60912/29-8-2019/Εγκ.94/2019.
Παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας, προκειμένου να καταρτιστούν από τους
Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας τα Μητρώα Αρρένων των τέκνων Ελλήνων πολιτών
που γεννήθηκαν το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του ν.
2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» (23Α΄) και 21 και 22 του ιδίου
ως άνω νόμου, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις παραγράφους 6 και 7 του
άρθρου 9 αντίστοιχα του ν. 2307/1995 (113 Α΄). Ειδικότερα επαγόμαστε τα ακόλουθα:
1.Το Μητρώο Αρρένων για γεννηθέντες το έτος 2019 θα καταρτιστεί σε εκτυπωμένα
από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» φύλλα, τα οποία θα αποτελέσουν το βιβλίο
Μητρώο Αρρένων 2019.
2.

Ο

τύπος

του

βιβλίου

Μητρώου

Αρρένων

έχει

καθοριστεί

με

την

Α.Π.Φ.28700/9536/1993 (651 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση με συγκεκριμένες προδιαγραφές,
οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν τροποποιηθεί.
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3. Επισημαίνουμε ότι για τους Δήμους οι οποίοι συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
154 του ν.4600/2019 (43Α΄) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα της με Α.Π. 94/60912/29-8-2019
Εγκυκλίου μας.
Ειδικότερα οι Δήμοι α. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, β. Αργοστολίου, γ.
Ανατολικής Σάμου, δ. Σερβίων και ε. Μυτιλήνης θα καταρτίσουν Μητρώο Αρρένων για όλους
τους άρρενες που γεννήθηκαν στην εδαφική περιφέρεια του καταργηθέντος Δήμου (π.χ.
πρώην Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, πρώην Δήμος Λέσβου, πρώην Δήμος Κεφαλλονιάς κ.ο.κ. )
από την 1-1-2019 έως και 31-8-2019, σε

βιβλία εκτός του πληροφοριακού συστήματος

«Μητρώο Πολιτών».
Όλοι οι νεοσυσταθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν.4600/2019 (43Α΄) Δήμοι
–συμπεριλαμβανόμενων και των ανωτέρω– θα καταρτίσουν

Μητρώο Αρρένων

για τους

άρρενες γεννηθέντες στην εδαφική τους περιφέρεια από 1-9-2019 έως 31-12-2019, μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών». Το εν λόγω βιβλίο θα τηρείται παράλληλα
τόσο στο πληροφοριακό σύστημα όσο και χειρόγραφα.
Δηλαδή, για το έτος 2019:
 οι Δήμοι α. Κεντρικής

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, β. Αργοστολίου,

γ.Ανατολικής Σάμου, δ. Σερβίων και ε. Μυτιλήνης, θα καταρτίσουν και θα
τηρούν δύο (2) βιβλία Μητρώων Αρρένων, το πρώτο χειρόγραφο, για τους
γεννηθέντες άρρενες το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-8-2019 και
το δεύτερο από εκτυπωμένα φύλλα του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο
Πολιτών» για τους γεννηθέντες το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως και 3112-2019, και
 οι Δήμοι α. Βόρειας Κέρκυρας, β. Νότιας Κέρκυρας, γ. Ληξουρίου, δ. Σάμης, ε.
Δυτικής Σάμου, στ. Βελβεντού, και ζ. Δυτικής Λέσβου, θα καταρτίσουν και θα
τηρούν βιβλίο Μητρώο Αρρένων από εκτυπωμένα φύλλα του πληροφοριακού
συστήματος «Μητρώο Πολιτών» για τους γεννηθέντες το χρονικό διάστημα από
1-9-2019 έως και 31-12-2019.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις αναφερόμενες εγκυκλίους μας και
ειδικότερα:
 Στην Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 2119/1993 εκτός του προέδρου
(ήτοι Δήμαρχος ή νόμιμος αναπληρωτής του) και του αρμοδίου για τα μητρώα
αρρένων υπαλλήλου του Δήμου, μετέχουν ως μέλη και υπογράφουν τα μητρώα
αρρένων όλοι οι Ληξίαρχοι των Ληξιαρχείων που λειτουργούν στο Δήμο,
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δυνάμει της υπ’ αριθμ.: Φ.127080/57460/21-12-2010 (1984 Β΄) Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών. Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο
ενός από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, μετέχει σ’ αυτήν ένας δημοτικός
σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.


Η κατάρτιση των ετήσιων Μητρώων Αρρένων γίνονται βάσει αντιγράφων ή
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης στα οποία είναι απαραίτητη η
αναγραφή του αύξοντα αριθμού δημοτολογίου κανονικής εγγραφής του
Έλληνα γονέα.



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, τα σχετικά έντυπα αναπέμπονται σε αυτές προκειμένου να
γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.



Ονομαστικός κατάλογος (ετήσιο Μητρώο Αρρένων) καταρτίζεται και στην
περίπτωση κατά την οποία δε γεννήθηκε κανένα άρρεν τέκνο κατά το
προηγούμενο έτος, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί η τυχόν
εγγραφή αδήλωτων ή μετεγγραφόμενων.



Απαραιτήτως στα Μητρώα Αρρένων πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία
ληξιαρχικής πράξης γέννησης εκάστου ζώντος άρρενος τέκνου Έλληνα πολίτη,
γεννηθέντος κατά το προηγούμενο έτος.



Το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» υποστηρίζει την διαδικασία
κατάρτισης των ετήσιων Μητρώων Αρρένων για τους γεννηθέντες από το έτος
2017 και εφεξής.



Οι πρόσθετες εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, μεταβολές στα Μητρώα
Αρρένων που αφορούν σε γεννηθέντες άρρενες από το έτος 2017 και εφεξής,
διενεργούνται τόσο στα χειρόγραφα βιβλία

Μητρώων Αρρένων - τα οποία

οριστικοποιούνται με απόφαση του Συντονιστή της Οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- και παράλληλα στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».


Οι πρόσθετες εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, μεταβολές στα Μητρώα
Αρρένων που αφορούν σε γεννηθέντες άρρενες προ του έτους 2017
διενεργούνται

αποκλειστικά και μόνον στα χειρόγραφα οριστικοποιημένα

βιβλία Μητρώων Αρρένων και ενδεχόμενες ενέργειες στο πληροφοριακό
σύστημα «Μητρώο Πολιτών», θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη,
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αφού οποιαδήποτε «εκκρεμότητα» ενέργειας αποστέλλεται

στο υποσύστημα

«Μητρώα Αρρένων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και
αφορά εγγεγραμμένους σε Μητρώα Αρρένων προ του έτους 2017, έχει απλά
βοηθητικό χαρακτήρα.
5.Τέλος και σε ότι αφορά στην κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων σας
γνωρίζουμε ότι αυτοί καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνον βάσει των χειρόγραφων
οριστικοποιημένων Μητρώων Αρρένων και όχι βάσει των εγγραφών στο πληροφοριακό
σύστημα «Μητρώο Πολιτών».
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τα
συναρμόδια υπουργεία προτίθεται να προχωρήσει στην αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου του Μητρώου Αρρένων. Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του είναι στη
διάθεσή σας για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους σας, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ελαχιστοποίηση
των διοικητικών βαρών.
Ο

Υφυπουργός
Θεόδωρος

Κοινοποίηση:
1.-Υπουργείο Εξωτερικών:
α) Υπηρεσία Επιθεώρησης
Ζαλοκώστα 2, τ.κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
β) Ε3 Δ/νση Διοικ. & Δικαστικών Υποθέσεων
Ακαδημίας 3, τ.κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
γ) Ελληνικές Προξενικές Αρχές
(Μέσω της ΣΤ3 Δ/νσης Διεκπεραίωσης &
Διπλωματικού Ταχυδρομείου του ΥΠ.ΕΞ.
Ακαδημίας 3, τ.κ. 10671, ΑΘΗΝΑ)
2.-Υπ. Εθν. Άμυνας
Γεν Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Δ/νση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
Στρατόπεδο Παπάγου
Μεσογείων 227-231, τ.κ. 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
3. -Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
(Για να ενημερώσει σχετικά όλους τους ιερούς ναούς, τεμένη και συναγωγές)
Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών
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