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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα, 3  Νοεμβρίου  2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &                                     
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                          Α.Π.:   80651/Σ: 19239
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                     
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης     
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  : Γ. Καμπυλαυκά
Τηλ.                : 213 136 1369    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (1984 Β΄) Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

         ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 1 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) «περί 

ληξιαρχικών πράξεων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (Β΄ 1984) απόφασή μας με θέμα «Υποδιαίρεση 

Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το 

ν.3852/2010», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.

4. Το  π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων». 

5. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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6. Το με Α.Π. 7956/29-10-2020 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων με το οποίο 

αιτείται  τη συγχώνευση: 

α. των  Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Βοβούσας και Ανατολικού Ζαγορίου, έτσι ώστε 

στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου, 

 β. των Ληξιαρχείων των  Δημοτικών Ενοτήτων  Παπίγκου και Κεντρικού Ζαγορίου, έτσι ώστε 

στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο στη Δημοτική Ενότητα Κεντρικού Ζαγορίου, εξαιτίας της 

μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού 

πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου και 

γ. να παραμείνει το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Τύμφης.

7. Τα με Α.Π. 14788/16-12-2020 και 52992/15-7-2021 έγγραφα του Δήμου Μετεώρων Νομού 

Τρικάλων με το οποίο αιτείται τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Ασπροποτάμου, Βασιλικής, Καλαμπάκας, Καστανιάς, Κλεινοβού,  Μαλακασίου,  Τυμφαίων, 

Χασίων σε ένα Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, στην Καλαμπάκα, εξαιτίας της 

μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού 

αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

8. Το με Α.Π. 856/10-2-2021 έγγραφο του Δήμου Βέλου – Βόχας  Νομού Κορινθίας με το οποίο 

αιτείται τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, Βέλου και Βόχας σε ένα 

Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, στο Ζευγολατιό (Βόχα), εξαιτίας της μικρής 

χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού 

πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου .

9. Το με Α.Π. 7134/12-2-2021 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης με το 

οποίο αιτείται τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, Ευκαρπίας, 

Πολίχνης και Σταυρούπολης σε ένα Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, στην 

Σταυρούπολη, εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση 

Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης 

εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

10. Το με Α.Π. 7511/22-4-2021 έγγραφο του Δήμου Πεντέλης Νομού Αττικής με το οποίο 

αιτείται τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, Πεντέλης, Νέας 

Πεντέλης και Μελισσίων σε ένα Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, στα Μελίσσια, 

εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του 
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μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων 

και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

11. Το  με Α.Π. 2566/19-2-2021 έγγραφο του Δήμου Παιονίας Νομού Κιλκίς  με το οποίο αιτείται 

τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, Γουμένισσας και Ευρωπού σε 

ένα Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, στη Γουμένισσα, εξαιτίας της μικρής 

χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού 

πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου .

12. Τα με Α.Π. 8740/8-7-2021 και 10751/25-8-2021 έγγραφα του Δήμου Γρεβενών Νομού 

Γρεβενών με τα οποία αιτείται:

α. τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Βεντζίων, Θεοδώρου Ζιάκα, 

Ηρακλεωτών, Γόργιανης και Αβδέλλας, και σε ένα Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, 

στα Γρεβενά, εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση 

Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης 

εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, και 

β. να παραμείνουν σε λειτουργία τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Σαμαρίνας και 

Σμίξης επειδή  «το σύνολο των κατοίκων των ορεινών αυτών κοινοτήτων μετακινείται»  και « η 

ενεργή επαφή ….. μέσω των γραφείων  …. αποτελεί την σύνδεση τους με την γενέθλια γη».

13. Το με Α.Π. 23150/9-8-2021 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης με το οποίο 

αιτείται τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, Αρκαδίου, Λαππαίων 

και Νικηφόρου Φωκά σε ένα Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου, στο Ρέθυμνο, εξαιτίας 

της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού 

αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου .

14. Τα με Α.Π. 16738/21-9-2021 και 16740/21-9-2021 έγγραφα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 

Νομού Αττικής με τα οποία αιτείται την συγχώνευση των Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων 

Παπάγου και Χολαργού σε ένα (1) Ληξιαρχείο αυτό της έδρας του Δήμου στον Χολαργό,  

εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του 

μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων 

και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

15. Το γεγονός ότι θεωρούμε σκόπιμες τις ως άνω υπό στοιχεία 6,7,8,9,10,11,12,13 και 14 

αιτούμενες συγχωνεύσεις Ληξιαρχείων, καθώς και τις  υπό στοιχείο 6γ΄ και 12β΄  διατηρήσεις 
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της λειτουργίας των Ληξιαρχείων της Δ.Ε. Τύμφης, Σαμαρίνας και Σμίξης για τους 

προβαλλόμενους λόγους. 

16. Το με Α.Π. 42371/Σ.9600/7-6-2021 Ενημερωτικό μας Σημείωμα προς την υπηρεσιακή και 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

          Τροποποιούμε μερικώς την υπ’αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (Β΄ 1984) Απόφαση μας, 

όπως ισχύει:

α) ως προς τον Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν 

εφεξής τρείς (3) Ληξιαρχικές Περιφέρειες, ήτοι αυτές της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού 

Ζαγορίου, της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου και της Δημοτικής Ενότητας 

Τύμφης,

β) ως προς τον Δήμο Μετεώρων Νομού Τρικάλων, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχει  

εφεξής μία (1) Ληξιαρχική περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, χωρίς 

ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις,

γ) ως προς τον Δήμο Βέλου – Βόχας  Νομού Κορινθίας, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να 

υπάρχει  εφεξής μία (1) Ληξιαρχική περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, 

χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις,

δ)  ως προς το Δήμο Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να 

υπάρχει  εφεξής μία (1) Ληξιαρχική περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, 

χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις, 

ε) ως προς το Δήμο Πεντέλης Νομού Αττικής, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχει εφεξής  

μία (1) Ληξιαρχική περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, χωρίς ληξιαρχικές   

υποδιαιρέσεις,

στ) ως προς το Δήμο Παιονίας Νομού Κιλκίς, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν  

εφεξής δύο (2) Ληξιαρχικές περιφέρειες, ήτοι αυτές της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας 

και  της Δημοτικής  Ενότητας Πολυκάστρου,
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ζ) ως προς το Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν  

εφεξής τρεις (3) Ληξιαρχικές περιφέρειες, ήτοι αυτές της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών, της 

Δημοτικής  Ενότητας Σαμαρίνας και της Δημοτικής Ενότητας Σμίξης,

η) ως προς το Δήμο Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχει  

εφεξής μία (1) Ληξιαρχική περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, χωρίς 

ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις,

θ) ως προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού Νομού Αττικής, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να 

υπάρχει εφεξής μία (1) Ληξιαρχική περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, 

χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις.

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την 01-01-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο   Υπουργός  Εσωτερικών 

     Μαυρουδής  Βορίδης  
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