
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου 'Κύρωση Κώδικα διατάξεων "Περί 
μητρώων αρμένων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το άρθρο 1 του ν. 1084/1980 και σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος συστήθηκαν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών ειδικές επιτροπές για τη σύνταξη 
κωδίκων, μεταξύ των οποίων και η ειδική επιτροπή για τη 
σύνταξη του κώδικα "περί μητρώων αρρένων'.

Από την επιτροπή αυτήν, η οποία ανασυστάθηκε με την 
αριθμ. 67151/27-2-1991 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι
κών (ΦΕΚ 117/1-3-1991) κατά τους ορισμούς του άρθρου 
3 του αυτού νόμου, συντάχθηκε ο παρών κώδικας που 
περιέλαβε όλες τις διατάξεις της, περί μητρώων αρρένων, 
κείμενης νομοθεσίας που ως εκ της σημασίας τους, πρέπει 
να έχουν δύναμη τυπικού νόμου και ο οποίος φέρεται προς 
ψήφιση κατά τη διαδικασία την οριζόμενη στην παρ. 6 του 
άρθρου 76 του Συντάγματος.

Σκοπός του Κώδικα αυτού είναι η συστηματική ταξινόμηση 
σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων περί μητρώων 
αρρένων, καθώς και η λεκτική αυτών ομοιομορφία, η 
διόρθωση ασαφειών και η συμπλήρωση ατελειών, όπως 
προβλέπει το άρθρο 5 του ίδιου ν. 1084/1980, χωρίς 
ουσιώδη μεταβολή των κειμένων βασικών διατάξεων. Κυρίως 
επιδιώχθηκε η προσαρμογή του βασικού περί μητρώων 
αρρένων ν/κού δ/τος 762/1970 προς τη λοιπή νομοθεσία 
και ειδικότερα προς τις διατάξεις του ν. 1329/1983 ‘Κύρωση 
ως Κώδικα του σχεδίου νόμου: Εφαρμογή της συνταγμα
τικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό 
Κώδικα τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία 
και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός 
εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που 
αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο*, του ν. 1763/1988 
"Στρατολογία των Ελλήνων και του π.δ. 323/1989 ‘Δημο
τικός και Κοινοτικός Κώδικας".

Με βάση τις γενικές αυτές γραμμές ο Κώδικας περί 
μητρώων αρρένων διαιρέθηκε σε τρία κεφάλαια οι διατάξεις 
των οποίων αναπτύσσονται κατωτέρω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(άρθρα 1 - 16)

Αρθρο 1

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη με την οποία 
ορίζονται οι αρχές που είναι υπόχρεες για την τήρηση των 
μητρώων αρρένων, καθώς και οι υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι 
για την ασφαλή φύλαξη αυτών.

Αρθρο 2

Οι διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας εφαρμόζονται 
προκειμένου περί εγγραφής ανηλίκων στα μητρώα αρρένων 
δήμου ή κοινότητας του Κράτους.

Αρθρο 3

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη, που αφορά στον 
'"Ίσμό της έννοιας του αδήλωτου και σπς υποχρεώσεις 
nc·: ΐχουν αυτοί, καθώς και στην υποχρέωση των δήμων 
κ “ κοινοτήτων και των ελληνικών προξενικών αρχών να

φροντίζουν για την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.

Αρθρα 4 και 5

Επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις για τον τρόπο 
καθορισμού της ηλικίας των αδήλωτων που διαμένουν είτε 
στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Περαιτέρω καθορίζονται τα στοιχεία, τα οποία τα αρμόδια 
όργανα της διοίκησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
κατά περίπτωση, προκειμένου να καθορίσουν την ηλικία των 
προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών..

Με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρεπόταν η διόρθωση και 
η αναθεώρηση της ηλικίας των εγγεγραμμένων στο μητρώο 
αρρένων. Μετά την κατάργηση της αναθεώρησης με το ν. 
1763/1988 "Στρατολογία των Ελλήνων", επιτρέπεται μόνο 
η διόρθωση ηλικίας στο μητρώο αρρένων.

Αρθρο 6

Η διάταξη αυτή αφορά στην εγγραφή στα μητρώα 
αρρένων αλλοδαπών, ομογενών ή αλλογενών, που απο
κτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια.

Αρθρα 7-10

Οι διατάξεις αυτές αφορούν τις εκ των μητρώων αρρένων 
ενεργούμενες διαγραφές, είτε λόγω πολλαπλής εγγραφής, 
είτε λόγω θανάτου ή αφάνειας, είτε λόγω ξένης ιθαγένειας 
ή απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, είτε τέλος, οσάκις 
πρόκειται για ανύπαρκτο πρόσωπο.

Καινοτομία εισάγει το άρθρο 7 αναφορικά με τη διαγραφή 
πολλαπλώς εγγεγραμμένου με το αυτό έτος γεννήσεως σε 
διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες εναρμονιζόμενο με 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ν. 1329/1983) και ομοίως 
του Κώδικα περί κτήσεως δημοτικότητας (π.δ. 323/1989).

Άρθρο 11

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την 
οποία η σχετική απόφαση του νομάρχη για τη συμπλήρωση 
ή διόρθωση στοιχείων στα μητρώα αρρένων, εκδίδεται βάσει 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που συγκεντρώνουν οι 
δήμαρχοι ή οι πρόεδροι κοινοτήτων.

Άρθρο 12

Με την ισχύουσα νομοθεσία η αίτηση για τη μετεγγραφή 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από τους γονείς 
του.

Σήμερα μετά την τροποποίηση του Α.Κ. η αίτηση μπορεί 
να υποβληθεί και από το γονέα που ασκεί μόνος του τη 
γονική μέριμνα (άρθρο 1510 του ν. 1329/1983).

Άρθρο 13

Με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούσε να γίνει καμία 
μεταβολή στα μητρώα αρρένων χωρίς τη σχετική διαταγή 
ή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του νομάρχη.
Η αρμοδιότητα αυτή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συν 
τω χρόνω ατόνησε και μόνος αρμόδιος για οποιαδήποτε 
μεταβολή στα μητρώα αρρένων, κατέστη ο νομάρχης.

Εξάλλου, τα αντίγραφα των αποφάσεων που εκδίδονται 
από το νομάρχη και αφορούν σε όλες τις μεταβολές στα 
μητρώα αρρένων, ββλιοδετούνται και φυλάσσονται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο.
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Αρθρο 14

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη για την ενέργεια 
επιθεώρησης εκ μέρους των διευθυντών των στρατολογι
κών γραφείων των μητρώων αρρένων, που τηρούνται στους 
δήμους και τις κοινότητες.

Άρθρο 15

διοίκησης σε περίπτωση παράλειψης εκπλήρωσης των 
απορρεουσών εκ του εν λόγω κώδικα υποχρεώσεών των, 
τις διατάξεις που καταργούνται, και το χρόνο έναρξης 
ισχύος του νόμου αυτού.

Αθήνα 4 ΦεβρουαρΙου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη για την τήρηση σε ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
κάθε ναό ’βιβλίο βαπτίσεων' και σε κάθε τέμενος ή
συναγωγή ’ββλίο γεννήσεων’. Σωτήριος Κούβελας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Άρθρο 16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα ϋιάταξη με την οποία 
θεσπίζεται η υποχρέωση των δήμων και κοινοτήτων να 
καταρτίζουν και να υποβάλλουν στη νομαρχία μέχρι 1ης 
Απριλίου κάθε χρόνου, στρατολογικό πίνακα, σε δύο 
αντίτυπα, αυτών που είναι υποχρεωμένοι το επόμενο έτος 
να παρουσιασθούν στα στρατολογικά γραφεία (τα συμβούλια 
επιλογής οπλιτών καταργήθηκαν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 

(άρθρα 17-26)

Αντώνης Σαμαράς Νικόλαος ΚλεΙτος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Σουφλιάς

Άρθρο 17 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη περί καταρτισμού 
ετήσιου μητρώου αρρένων, στο οποίο γράφονται οι κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος γεννηθέντες άρρενες 
Έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 18

Στην Επιτροπή καταρπσμού ετήσιου μητρώου αρρένων 
κρίθηκε σκόπιμο όπως μετέχει δημοτικός ή κοινοτικός 
σύμβουλος, αντί του μέχρι τούδε διευθυντή δημοτικού 
σχολείου.

Άρθρα 19-24

Με τα άρθρα αυτά επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες 
διατάξεις ως προς τα στοιχεία καταρπσμού του ετήσιου 
μητρώου αρρένων, στον καταρπσμό αυτού, στον έλεγχο 
ενστάσεων, στην επικύρωση, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση 
αυτού.

Άρθρο 25

Στο τρόπο καταρτίσεως μητρώων αρρένων δήμων ή 
κοινοτήτων που αναγνωρίζονται ή ενώνονται, ή συνοικισμού 
που αποσπάται από δήμο ή κοινότητα και προσαρτάται σε 
άλλο δήμο ή κοινότητα, πραγματεύονται οι διατάξεις του 
άρθρου αυτού.

Άρθρο 26

Επαναλαμβάνεται η ισχύουσα διάταξη για την ανασύνταξη 
των μητρώων αρρένων σε περίπτωση καταστροφής ή 
απώλειας αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 27 - 29

Στο κεφάλαιο αυτό επαναλαμβάνονται οι ισχύουσες 
διατάξεις που προβλέπουν πς επιβαλλόμενες, κατά περί
πτωση, ποινές σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων της

Κύρωση Κώδικα διατάξεων "σερί μητρώων αρρένων” 

Άρθρο μόνο

Κυρώνεται ο κώδικας διατάξεων ’περί μητρώων αρρένων’, 
του οποίου το κείμενο ακολουθεί, όπως καταρτίσθηκε από 
την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 1084/1980.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Τήρηση Μητρώων Αρρένων

1. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα του Κράτους τηρείται ειδικό 
ββλίο, που ονομάζεται ’μητρώο αρρένων’ και στο οποίο 
είναι γραμμένοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι.

Αυτό καταρτίζεται κατ' έτος γεννήσεως, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 17 μέχρι 22. Ο τύπος του καθορίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Εσωτερικών.

2. Σε κάθε νομαρχία και κάθε στρατολογικό γραφείο 
τηρείται, επίσης, όμοιο αντίτυπο του μητρώου αρρένων 
όλων των δήμων και κοινοτήτων, που υπάγονται στην 
περιφέρειά τους.

3. Τα έντυπα μητρώα αρρένων δεν καταστρέφονται, παρά 
μόνο σε περίπτωση επανεκτυπώσεώς τους.

Αυτά τηρούνται με επιμέλεια από πς αρχές που αναφέ- 
ρονται σπς προηγούμενες παραγράφους, από πς οποίες 
και ενημερώνονται ανελλιπώς με όλες πς επερχόμενες 
κάθε φορά μεταβολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από 
πς διατάξεις του νόμου αυτού.

Ειδικώς, τα μητρώα αρρένων που τηρούνται από τα 
στρατολογικά γραφεία ενημερώνονται με πς επερχόμενες 
κάθε φορά μεταβολές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από 
το σχετικό κανονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

4. Υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη και πλήρη ενημέ
ρωση. των μητρώων αροένων είναι:


