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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο να λειτουργήσει σαν βοήθηµα των υπαλλήλων των 

υπηρεσιών Δηµοτολογίου των Δήµων της Χώρας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα 

πλαίσια της λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού 

Δηµοτολογίου µετά την προσαρµογή του στις νέες επιχειρησιακές αλλαγές που προέκυψαν από 

το πρόγραµµα «Καλλικράτης» και να συνδράµει στη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης της 

καθηµερινής εργασίας τους. 

 Επισηµαίνεται ότι στόχος του εγχειριδίου αυτού δεν είναι η υποκατάσταση ή συµπλήρωση 

των τεχνικών εγχειριδίων χρήσης του Εθνικού Δηµοτολογίου, που έχουν δηµιουργηθεί από τις 

κατασκευάστριες εταιρείες των τοπικών εφαρµογών δηµοτολογίου, αφού ούτε σε τεχνικές 

λεπτοµέρειες υπεισέρχεται, αλλά ούτε πραγµατεύεται θέµατα που άπτονται της υλοποίησης των 

τοπικών εφαρµογών του Εθνικού Δηµοτολογίου. 

Παρουσιάζει συνοπτικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τους σχετικούς κανόνες που 

διέπουν τις τελευταίες, προκειµένου οι υπάλληλοι των δηµοτολογίων - χρήστες των τοπικών 

εφαρµογών του Εθνικού Δηµοτολογίου, να µπορούν να ανατρέχουν στο επιχειρησιακό υπόβαθρο 

των ενεργειών που καλούνται να εκτελούν στο Εθνικού Δηµοτολογίου. 
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2.  ΕΝΝΟΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ  

 

2.1.  Ορισµός 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ Α’ 180) «Κώδικας Διαταγµάτων για 

τα Δηµοτολόγια», τα δηµοτολόγια είναι δηµόσια βιβλία, εµπιστευτικού χαρακτήρα, στα οποία 

καταχωρούνται, µε αίτηση των ενδιαφεροµένων ή αυτεπάγγελτα, όλοι οι δηµότες και των δύο 

φύλων κάθε Δήµου κατά οικογένεια, µε ιδιαίτερο, για κάθε οικογένεια, αύξοντα αριθµό. 

 Για διευκόλυνση των υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών επιτρέπεται τα 

στοιχεία του δηµοτολογίου και των άλλων βιβλίων να τηρούνται παράλληλα και µε σύστηµα 

καρτελών ή άλλα σύγχρονα µέσα.  

  

2.2.  Αρχές που τηρούν το δηµοτολόγιο 

 Δηµοτολόγιο τηρείται σε κάθε Δήµο της χώρας. 
 

2.3.  Ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοτολογίων 

 Οι βασικές λειτουργίες των δηµοτολογίων ρυθµίζονται από το π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ Α’ 

180) ¨Κωδικοποίηση νοµοθεσίας περί δηµοτολογίων¨ και τη σχετική υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Φ.42301/12168/28-06-1995 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.   

Βασικές διατάξεις οι οποίες αφορούν στη δηµοτικότητα και στα δηµοτολόγια είναι επίσης 

των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18 και 279 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήµων & Κοινοτήτων», οι 

οποίες σε µεγάλο βαθµό επαναλαµβάνουν διατάξεις του π.δ. 497/1991, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (ν. 2307/1995, ν. 3274/2004,  ν.3801/2009). 

  Εκτός από τα ανωτέρω υπάρχουν και άλλα νοµοθετήµατα µε τα οποία ρυθµίζονται οι 

επερχόµενες µεταβολές  στα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των εγγεγραµµένων στα δηµοτολόγια, 

ήτοι: 

α. Το ν.δ. 2573/1953 «αλλαγή επωνύµου και πρόσληψη επωνύµου, πατρωνύµου, 

µητρωνύµου» και η σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, 

η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε µε την αριθ. Φ.42301/12167/95. 
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β. Ο Αστικός Κώδικας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Βασικές είναι οι διατάξεις των 

άρθρων 1388, 1505 και 1506 µε τις οποίες ρυθµίζεται το θέµα του επωνύµου των 

συζύγων, των τέκνων, που θα γεννηθούν από νόµιµο γάµο και των αναγνωρισµένων 

τέκνων µε εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, αντίστοιχα.  Επίσης, το άρθρο 1582 

αναφορικά µε το επώνυµο του υιοθετηθέντος τέκνου. 
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3.     ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ  
 

3.1. Σύσταση Εθνικού Δηµοτολογίου 

 Με τον ν.3274/2004 θεσπίστηκε η κατάρτιση και η τήρηση του Εθνικού Δηµοτολογίου 

(ΕΔ), το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και µεταβολών των Ελλήνων δηµοτών, 

που είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια των Δήµων της χώρας.  Με το π.δ. 3/11-1-2006, 

συστήθηκε το Τµήµα του Εθνικού Δηµοτολογίου  που υπάγεται στη Διεύθυνση Αστικής και 

Δηµοτικής Κατάστασης, το οποίο ως αρµοδιότητα έχει τη διαχείριση, επεξεργασία και παροχή 

στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδοµένων του Εθνικού Δηµοτολογίου. 

 Το Εθνικό Δηµοτολόγιο είναι µια κεντρική βάση δεδοµένων,  που τηρείται στο  ΥΠ.ΕΣ., 

ακριβών και πλήρων αντιγράφων των δηµοτολογίων όλων των Δήµων, τα στοιχεία των οποίων 

θα τηρούν συγκεκριµένες ποιοτικές προδιαγραφές κοινές για όλους τους Δήµους. Η κεντρική 

αυτή βάση θα συγχρονίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τις τοπικές βάσεις των Δήµων και 

θα ενηµερώνεται αυτόµατα, µέσω του πανελλαδικού δικτύου Δηµόσιας Διοίκησης, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

 

3.2. Έλεγχοι  

 Το Εθνικό Δηµοτολόγιο, προκειµένου να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθµιση των 

στοιχείων των δηµοτολογίων της Χώρας, για κάθε εγγραφή δηµότη Έλληνα ή  ενδεικτικής 

αλλοδαπού, ορίζει ένα σύνολο πεδίων για τα οποία απαιτείται η υποχρεωτική ύπαρξη της τιµής 

τους.  Τις υποχρεωτικότητες αυτές οφείλουν να πληρούν οι εγγραφές που στέλνονται στην 

κεντρική βάση του Ε.Δ. κατά την επικοινωνία των Δήµων µε αυτή.  

Οι υποχρεωτικότητες αυτές διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες ελέγχων : 

• Υποχρεωτικοί έλεγχοι 

• Λογικοί  έλεγχοι 

• Τιµές από Κωδικολόγιο  

• Άλλοι έλεγχοι 
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Επισηµαίνεται ότι όλοι οι έλεγχοι έχουν ενσωµατωθεί στις τοπικές εφαρµογές 

δηµοτολογίου των Δήµων και υποδεικνύονται αυτόµατα στους υπαλλήλους των Δήµων ανάλογα 

µε την επιχειρούµενη από αυτούς κίνηση. 

  

3.3. Κωδικολόγια Εθνικού Δηµοτολογίου  

Ορισµένα πεδία της εγγραφής ενός δηµότη θα λαµβάνουν πλέον τιµές µόνο από 

προκαθορισµένες οµάδες τιµών, οι οποίες είναι κοινές για όλους τους Δήµους και ορίζονται 

κεντρικά από το ΥΠ.ΕΣ.  Οι οµάδες αυτές συγκεκριµένων τιµών αποτελούν τα κωδικολόγια του 

Εθνικού Δηµοτολογίου και αναφέρονται κυρίως στους τρόπους κτήσης δηµοτικότητας, τρόπους 

κτήσης ιθαγένειας, αιτίες διαγραφής δηµοτολογίου, τοπωνύµια (Δήµοι, Νοµοί, Χώρες), 

ληξιαρχεία κλπ.  

Με την ύπαρξη των ενιαίων κωδικολογίων του Εθνικού Δηµοτολογίου επιτυγχάνεται η 

δηµιουργία κοινού τρόπου καταχώρισης στοιχείων στο σύνολο των δηµοτολογίων της Χώρας και, 

ως εκ τούτου, η  ποιοτική αναβάθµιση των εγγραφών των Ελλήνων πολιτών και η διευκόλυνση 

της επικοινωνίας, στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης 

που χρησιµοποιούν στοιχεία δηµοτολογίου. 

 Για τις περιπτώσεις αδυναµίας αντιστοίχισης µιας υπάρχουσας τιµής µε κάποια από αυτές 

του Εθνικού Δηµοτολογίου, έχει προβλεφθεί η ύπαρξη της τιµής «µη διαθέσιµο» σε κάποια από 

τα κωδικολόγια.  Επισηµαίνεται ότι η χρήση της τιµής αυτής  θα πρέπει να είναι φειδωλή και 

γίνεται µόνο αφού προηγηθεί έλεγχος του στοιχείου στον οικογενειακό φάκελο του πολίτη.   

 Τα κωδικολόγια του Εθνικού Δηµοτολογίου υπάρχει δυνατότητα να τροποποιούνται  και 

να συµπληρώνονται από το ΥΠ.ΕΣ., για παράδειγµα σε περίπτωση ύπαρξης λανθασµένης τιµής ή 

εάν διαπιστωθεί έλλειψη κάποιας τιµής, καθώς και σε περιπτώσεις νοµοθετικών αλλαγών.  Οι 

Δήµοι θα ενηµερώνονται για κάθε νέα έκδοση κωδικολογίων λαµβάνοντας την µε αυτόµατη 

διαδικασία.  
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 4. ΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 

4.1.  Κτήση δηµοτικότητας  

 Την έννοια της δηµοτικότητας ορίζει η διάταξη του άρθρου 14 του Κώδικα Δήµων & 

Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή « Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δηµότης ενός µόνο 

Δήµου.  Δηµότες ενός Δήµου είναι όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο ». 

Η δηµοτικότητα αποκτάται ως ακολούθως: 

1) ΓΕΝΝΗΣΗ  

• Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάµο των γονέων του είναι δηµότης του Δήµου όπου είναι 

γραµµένος ο πατέρας ή η µητέρα του. Οι γονείς υποχρεούνται, εντός της προθεσµίας 

προς δήλωση του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν µε αµετάκλητη δήλωσή τους 

ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη 

δηµοτικότητά του.  Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δηµοτικότητα και των τέκνων που θα 

γεννηθούν µεταγενέστερα.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη 

δηµοτικότητα του πατέρα. (αρ.15 παρ. 1 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

• Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του είναι δηµότης του Δήµου όπου είναι 

δηµότης η µητέρα του. (αρ.15 παρ.2 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

• Το τέκνο που µε τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης 

ιθαγένειας και αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως κατά την εκάστοτε 

ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, είναι δηµότης του Δήµου όπου γεννήθηκε ή 

βρέθηκε. (αρ 15 παρ.3 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

2) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του σε περίπτωση αναγνώρισης ενώ ήταν 

ανήλικο, µπορεί να αποκτήσει µε αµετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου 

καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης, τη δηµοτικότητα του πατέρα ή της µητέρας, από 

τότε που έγινε η αναγνώριση.  Σε περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης µε δικαστική απόφαση, αν 

η δηµοτικότητα δεν καθορίζεται µε αυτήν αποκτά εκείνη της µητέρας του. (αρ.15 παρ.2 του 

Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 
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3) ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

Το πρόσωπο που υιοθετείται, ενώ ήταν ανήλικο, αποκτά τη δηµοτικότητα του θετού γονέα, 

αφότου υιοθετήθηκε. Σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο 

του ανήλικου τέκνου του άλλου, εφαρµόζονται και για το θετό τέκνο οι διατάξεις του αρ. 15 

παρ. 1 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων. (αρ 15 παρ 4 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Ο ενήλικας Έλληνας πολίτης, που δεν είναι εγγεγραµµένος σε δηµοτολόγιο και συντρέχει 

νόµιµη περίπτωση εγγραφής του, κατά την ισχύουσα, περί κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, 

νοµοθεσία, γίνεται δηµότης στο Δήµο της κατοικίας του ή καταγωγής του, και αν είναι 

κάτοικος εξωτερικού, στο Δήµο που επιθυµεί. (αρ. 15 παρ. 5 του Κώδικα Δήµων & 

Κοινοτήτων).  Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αρχική εγγραφή ενός προσώπου στο 

δηµοτολόγιο ορίζονται στην υπ’ αριθ. πρωτ Φ. 42301/12168/28-6-1995 (ΦΕΚ 113/15-06-

195) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος 

περί µη εγγραφής του στο δηµοτολόγιο άλλου Δήµου του Κράτους.  

5)  ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, µε αίτησή του γίνεται δηµότης στο 

Δήµο της κατοικίας του ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού στο Δήµο που επιθυµεί. (αρ. 15 παρ. 

6 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων).  Επισηµαίνεται ότι αναλόγως της νοµικής βάσης κτήσης 

της ιθαγένειας θα πρέπει να επιλέγεται από το κωδικολόγιο του Εθνικού Δηµοτολογίου η 

κατάλληλη τιµή.   

6) ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ 

Αναλυτικά στην ενότητα 5.8.2 του παρόντος 

 

4.2.  Απώλεια δηµοτικότητας  

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων η απώλεια της δηµοτικότητας 

επέρχεται αυτοδίκαια ανεξαρτήτως του χρόνου που συντελείται η σχετική διαγραφή: 

α) Με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας  

β) Με την απόκτηση νέας δηµοτικότητας Δήµου.  

Το κωδικολόγιο του Εθνικού Δηµοτολογίου ¨Αιτιολογίες Διαγραφής Δηµοτολογίου¨ 

περιλαµβάνει τις περιπτώσεις οι οποίες συνεπάγονται διαγραφή ενός δηµότη από µια 
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οικογενειακή µερίδα είτε λόγω απώλειας της δηµοτικότητας είτε λόγω µεταφοράς του σε άλλη 

µερίδα του ίδιου Δήµου.   

Τονίζεται ότι, όπως είναι αυτονόητο, όταν ένας δηµότης µεταφερθεί σε άλλη µερίδα εντός 

του ίδιου Δήµο διατηρεί τον ίδιο τρόπο κτήσης δηµοτικότητας που είχε και στην προηγούµενη 

µερίδα. 

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι κατά τη διαγραφή µιας εγγραφής από το δηµοτολόγιο θα πρέπει 

να συµπληρωθούν τα απαραίτητα, ανάλογα µε την περίπτωση, πεδία διαγραφής είτε πρόκειται για 

κανονική είτε για ενδεικτική εγγραφή. 

4.3.  Είδη εγγραφών 

Οι παρεχόµενες δυνατότητες για χαρακτηρισµό µιας εγγραφής δηµότη σε µια οικογενειακή 

µερίδα του Εθνικού Δηµοτολογίου είναι: 

  

� Κανονική Εγγραφή: αφορά τις εγγραφές των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι είναι δηµότες 

ενός συγκεκριµένου Δήµου, 

� Ενδεικτική Εγγραφή Έλληνα: αφορά τη δυνατότητα παροχής πληροφοριακών στοιχείων 

στην οικογενειακή µερίδα και αναφέρεται κύρια στη σχέση που έχει κάποιος πολίτης µε 

υφιστάµενη κανονική εγγραφή (π.χ σε µια οικογενειακή µερίδα εγγράφεται ενδεικτικά ο/η 

σύζυγος που έχει δηµοτικότητα άλλου Δήµου). Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η ύπαρξη 

οικογενειακής µερίδας αποτελούµενης µόνο από ενδεικτικές εγγραφές, 

� Ενδεικτική Εγγραφή Αλλοδαπού: αποτελεί την ίδια περίπτωση µε αυτή της ενδεικτικής 

εγγραφής Έλληνα πολίτη µε τη διαφορά ότι αφορά αλλοδαπό.  Τονίζεται ότι αποτελεί 

προϋπόθεση η ύπαρξη κανονικής εγγραφής Έλληνα πολίτη για να είναι δυνατή η 

καταχώριση σε αυτή µιας ενδεικτικής εγγραφή αλλοδαπού. 

 

4.4.  Αρίθµηση µερίδων Εθνικού Δηµοτολογίου 
  

Στο ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α’ δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Με την νέα αρχιτεκτονική της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εδαφική 
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περιφέρεια κάθε Δήµου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούµενων Ο.Τ.Α., 

οι οποίες αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και φέρουν το όνοµα του πρώην 

Δήµου ή της Κοινότητας. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στον Κώδικα Δήµων & 

Κοινοτήτων (Δ.Κ.Κ.) µετονοµάζονται σε δηµοτικές και τοπικές κοινότητες ανάλογα µε τον 

πληθυσµό τους (άρθρο 2 του ν. 3852/2010). 

Με το άρθρο 12 του Π.Δ/τος 497/1991 «Κώδικας Διαταγµάτων για τα δηµοτολόγια» 

ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας Κοινότητας ή Δήµου καταρτίζεται νέο 

δηµοτολόγιο βάσει του υπάρχοντος δηµοτολογίου δια µεταφοράς, των αντιστοίχων εγγραφών 

από το παλαιό στο νέο. Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης Δήµων ή 

Κοινοτήτων ή προσαρτήσεως συνοικισµού Δήµου ή Κοινότητας σε άλλο Δήµο ή Κοινότητα». 

Στο πλαίσιο εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και προκειµένου να διασφαλιστεί η 

οµοιόµορφη και ορθή εφαρµογή των διαλαµβανοµένων ρυθµίσεων,  σας δόθηκε η αρ.43/14-12-

2010 εγκύκλιος µε την οποία  ρυθµίζονταν αναφορικά µε τα βιβλία των δηµοτολογίων  των Ο.Τ.Α 

που ενώνονται να συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήµου και να αποτελέσουν το ενιαίο 

Δηµοτολόγιο. 

Για την κατάρτιση του ενιαίου δηµοτολογίου των Δήµων που συστάθηκαν µε το  

ν. 3852/2010 οι υπάρχουσες οικογενειακές µερίδες επαναριθµήθηκαν στα υπάρχοντα βιβλία και 

δεν µεταφέρθηκαν σε νέο βιβλίο. 

Η αρίθµηση αυτή σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο ξεκίνησε από τον αύξοντα αριθµό 1 

της πρώτης οικογενειακής µερίδας της πρώτης δηµοτικής ενότητας και τελείωσε µε τον 

τελευταίο αύξοντα αριθµό οικογενειακής µερίδας της τελευταίας δηµοτικής ενότητας του 

Καλλικράτειου Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τη νέα διοικητική διαίρεση.   

Η αρίθµηση των µερίδων αποδίδεται αυτόµατα από την τοπική εφαρµογή δηµοτολογίου. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου στους αριθµούς των µερίδων του δηµοτολογίου 

έχουν υπεισέλθει σύµβολα (π.χ. γράµµατα, όπως αυτό έγινε κατά την ένωση Δήµων και 

Κοινοτήτων σε Καποδιστριακούς Δήµους) εφαρµόζεται η διαδικασία επαναρίθµησης µερίδων. Η 

διαδικασία αυτή θα εφαρµόζεται αυτόµατα από την τοπική εφαρµογή δηµοτολογίου ενός Δήµου 

πριν την ένταξη αυτού στο Ε.Δ. Επισηµαίνεται ότι η επαναρίθµηση αυτή δεν καταργεί την 
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υφιστάµενη αρίθµηση, αφού παρέχεται η δυνατότητα µέσω των εφαρµογών για απεικόνιση επί της 

οθόνης και των πιστοποιητικών τόσο του νέου αριθµού µερίδας όσο και του παλαιού. 

 

4.5. Επαναρίθµηση µελών 
 
 Για την απαλοιφή των υφιστάµενων κενών στην αρίθµηση των υπαρχουσών µερίδων, τα 

οποία πλέον δεν είναι αποδεκτά, εφαρµόζεται η διαδικασία της επαναρίθµησης των µελών.  Η 

επαναρίθµηση αυτή είναι µια αυτόµατη διαδικασία, χωρίς καµία εµπλοκή από τους υπαλλήλους 

των δηµοτολογίων, η οποία θα πραγµατοποιείται κατά την αρχική εγκατάσταση των νέων 

εκδόσεων των τοπικών εφαρµογών δηµοτολογίου. Επισηµαίνεται ότι η επαναρίθµηση αυτή δεν 

καταργεί την υφιστάµενη αρίθµηση, αφού παρέχεται η δυνατότητα µέσω των εφαρµογών για 

απεικόνιση επί της οθόνης και των πιστοποιητικών τόσο του νέου αριθµού µερίδας όσο και του 

παλαιού. 

 

4.6.  Κανόνες δηµιουργίας οικογενειακής µερίδας  

4.6.1. Συγγενική σχέση µελών µε το αρχικό µέλος της µερίδας – Δυνατότητα 

γυναίκας να είναι αρχικό µέλος 

 Κάθε µέλος µιας οικογενειακής µερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση µε το αρχικό 

µέλος της µερίδας αυτής, να είναι δηλαδή είτε σύζυγος είτε τέκνο αυτού.  Για παράδειγµα, σε µια 

µερίδα θα ήταν λανθασµένη η εγγραφή τέκνων που δεν έχουν γονέα το αρχικό µέλος της µερίδας 

αυτής αλλά είναι τέκνα του/της συζύγου του από προηγούµενο γάµο. 

Στο Εθνικό Δηµοτολόγιο η σχέση κάθε µέλους µιας οικογενειακής µερίδας προς το αρχικό µέλος 

θα προκύπτει από το πεδίο ¨ιδιότητα µέλους¨ (το κωδικολόγιο του οποίου περιλαµβάνει τις 

τιµές: αρχικό µέλος, 1η σύζυγος …, 1ο τέκνο …).  Η αρίθµηση ενός µέλους επηρεάζεται 

αποκλειστικά και µόνο από τη χρονική σειρά εγγραφής αυτού στη µερίδα και δεν απεικονίζει σε 

καµία περίπτωση τη σχέση του µε άλλα µέλη (είναι απλά ένας αύξων αριθµός). 

 Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, προκειµένου να µη δηµιουργούνται κενά στην 

αρίθµηση των µελών, εγκαταλείπεται η έως τώρα συνήθης τακτική και δίδεται η δυνατότητα µιας 
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γυναίκας να εγγραφεί στο νούµερο (1) ως αρχικό µέλος µερίδας µε τον άνδρα ή το τέκνο αυτής 

στο νούµερο (2) ως σύζυγο ή τέκνο αντίστοιχα. 

4.6.2.  Χρονολογική σειρά εγγραφής των συζύγων  

 Οι σύζυγοι σε µια µερίδα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι µε χρονολογική σειρά ισχύος 

αυτών.  Ο/η ενεργός/ή σύζυγος (αυτός/αυτή του/ης οποίου/ας ο γάµος µε το αρχικό µέλος της 

µερίδας είναι σε ισχύ) θα πρέπει να έχει τον µεγαλύτερο αύξοντα αριθµό εγγραφής στη µερίδα σε 

σχέση µε τους/τις υπόλοιπους/ες διαγραµµένους/ες ή ενδεικτικά εγγεγραµµένους/ες συζύγους. 

 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται να εγγραφεί ενδεικτική εγγραφή πρώην 

συζύγου µετά την εγγραφή της ενεργούς, θα πρέπει να δηµιουργηθεί νέα οικογενειακή µερίδα µε 

µεταφορά όλων των µελών από την προηγούµενη µερίδα και εγγραφή αυτών µε την ορθή 

χρονολογική σειρά (ως αιτία διαγραφής από την προηγούµενη µερίδα θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί η τιµή του κωδικολογίου ¨επαναπροσδιορισµός µερίδας¨). 

4.6.3.  Αναγκαιότητα ύπαρξης κανονικής εγγραφής 

 Σε κάθε οικογενειακή µερίδα είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον µίας κανονικής 

εγγραφής. Είναι λανθασµένη, δηλαδή, µια µερίδα που αποτελείται µόνο από ενδεικτικές εγγραφές. 

4.6.4.  Δοµή µερίδας ανηλίκου τέκνου 

 Όταν µια µερίδα περιέχει µόνο µια κανονική εγγραφή και αυτή αφορά ένα ανήλικο τέκνο 

που για διαφόρους λόγους δεν πρέπει να εγγραφεί στη µερίδα των/του γονέα αυτού, τότε θα 

πρέπει αρχικό µέλος στη µερίδα να είναι η ενδεικτική εγγραφή του γονέα αυτού και το τέκνο να 

εγγραφεί στο Νο2. 

4.6.5. Μερίδα πατρός µε υιοθετηµένο/αναγνωρισµένο/εντός συµφώνου 

συµβίωσης τέκνο 

 Εάν µια µερίδα περιλαµβάνει έναν άνδρα ως αρχικό µέλος και τέκνο/α αυτού, χωρίς όµως 

καµία εγγραφή συζύγου, τότε το/τα τέκνο/α αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι είτε 

υιοθετηµένο/αναγνωρισµένο/εντός συµφώνου συµβίωσης, διαφορετικά η µερίδα θεωρείται 

λανθασµένη. 
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5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

5.1.  Γάµος   

5.1.1.  Δηµοτολογικός χειρισµός του γάµου 

 Οι απαιτούµενες ενέργειες για τη δηµοτολογική τακτοποίηση των πολιτών σε περίπτωση 

τελέσεως γάµου, διακρίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Γάµος µεταξύ δηµοτών του ίδιου Δήµου 

Όταν δύο δηµότες παντρευτούν, απαιτείται η δηµιουργία κοινής οικογενειακής µερίδας, είτε µε 

µεταφορά αυτών από τις πατρικές οικογενειακές µερίδες τους σε µία νέα µερίδα είτε µε 

µεταφορά του ενός συζύγου στην υπάρχουσα οικογενειακή µερίδα του άλλου. Σε καµία περίπτωση 

δεν µπορούν να διατηρήσουν ξεχωριστές οικογενειακές µερίδες όσο ο γάµος τους είναι σε ισχύ. 

2) Γάµος πολιτών µε διαφορετική δηµοτικότητα 

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει και στους δύο Δήµους να δηµιουργηθεί ενδεικτική εγγραφή 

του/της συζύγου που είναι δηµότης του άλλου Δήµου. Εάν ο/η δηµότης είναι εγγεγραµµένος/η 

στην πατρική µερίδα, θα µεταφερθεί σε νέα οικογενειακή µερίδα  όπου θα αποτελέσει το αρχικό 

µέλος, µε την ενδεικτική εγγραφή του/της συζύγου του στο Νο 2. Εάν ο δηµότης έχει ήδη δική 

του οικογενειακή µερίδα τότε εκεί θα εγγραφεί η ενδεικτική εγγραφή του/της συζύγου. 

3) Γάµος Έλληνα πολίτη µε αλλοδαπό 

Όπως και στην περίπτωση (2), θα πρέπει να δηµιουργηθεί ενδεικτική εγγραφή του/της 

αλλοδαπού/ής συζύγου.  

4) Γάµος γυναίκας σε χηρεία 

Σηµειώνεται ότι εάν γυναίκα που τελεί σε χηρεία παντρευτεί ξανά, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει 

να εξέλθει της οικογενειακής µερίδας στην οποία ο αποθανών σύζυγός της ήταν αρχικό µέλος 

µερίδας.  Εάν, όµως, αρχικό µέλος της µερίδας είναι η χήρα, τότε ο νέος σύζυγος αυτής 

εγγράφεται στον επόµενο ελεύθερο αύξοντα αριθµό της υπάρχουσας µερίδας, µετά δηλαδή την 

εγγραφή του λόγω θανάτου διαγραφέντος συζύγου.  

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε, κατά η δηµιουργία των οικογενειακών 

µερίδων, να τηρούνται οι κανόνες που αναλυτικά περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.6 του παρόντος. 
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5.1.2. Τύπος γάµου 

 
 Το άρθρο 1367 του Αστικού Κώδικα προβλέπει τους δύο δυνατούς τύπους γάµου, ήτοι 

τον θρησκευτικό και τον πολιτικό. Στο Εθνικό Δηµοτολόγιο, σε περίπτωση τελέσεως και των δύο 

τύπων γάµου από ένα ζεύγος, έχει ληφθεί πρόνοια δυνατότητας συµπλήρωσης σε δύο 

διαφορετικές οµάδες πεδίων των στοιχείων που αφορούν και τους δύο τύπους γάµου. Η 

εκτύπωση του τύπου γάµου απαλείφθηκε από τα πιστοποιητικά του Ε.Δ., ως στοιχείο που 

φανέρωνε το ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο του θρησκεύµατος. 

5.2. Διαζύγιο 

5.2.1.  Δηµοτολογική τακτοποίηση τέως συζύγων 

 

Περίπτωση Α: Οι δύο σύζυγοι εγγεγραµµένοι εντός του ίδιου Δήµου 

 Με τη λήψη διαζυγίου σε ζεύγος που τηρεί κοινή µερίδα, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα, 

ώστε η αλληλουχία βηµάτων να είναι η ακόλουθη:  

• Αλλαγή µερίδας εντός του ιδίου Δήµου του / της συζύγου (διαφόρου του αρχικού µέλους) 

και διαγραφή αυτού/ης από την προηγούµενη µερίδα. 

• Διαγραφή των στοιχείων γάµου, πλην του βαθµού γάµου, από το αρχικό µέλος της 

µερίδας. 

 

Περίπτωση Β: Οι δύο σύζυγοι εγγεγραµµένοι σε διαφορετικούς Δήµους 

 Αν η µερίδα περιλαµβάνει ως αρχικό µέλος µια κανονική εγγραφή και ο/η σύζυγος είναι 

εγγεγραµµένος ενδεικτικά, τότε απαιτείται η διαγραφή της ενδεικτικής εγγραφής (χωρίς βεβαίως 

τη µεταφορά της σε άλλη µερίδα) καθώς και διαγραφή των στοιχείων γάµου, πλην του βαθµού 

γάµου, από το αρχικό µέλος της µερίδας. 

 Σε περίπτωση όµως που η ενδεικτική εγγραφή είναι το αρχικό µέλος και ο/η σύζυγος 

αποτελεί την κανονική εγγραφή, τότε γίνεται αλλαγή µερίδας του δεύτερου και διαγραφή της 

ενδεικτικής. 

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δηλώσει την επιθυµία του να 

µεταδηµοτεύσει µετά την έκδοση του διαζυγίου, ο υπάλληλος του δηµοτολογίου υποχρεούται να 
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τον µεταφέρει πρώτα σε νέα µερίδα λόγω διαζυγίου και στη συνέχεια να πραγµατοποιηθεί η 

µεταδηµότευση, προκειµένου να υπάρχει ακριβής καταγραφή του όλου ιστορικού. 

5.2.2. Δηµοτολογική τακτοποίηση τέκνων στο διαζύγιο  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων αν η επιµέλεια 

περιέλθει στον έναν από τους γονείς, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, το τέκνο αποκτά τη 

δηµοτικότητα του γονέα αυτού. 

  

5.3. Ακύρωση γάµου 

 Ο Αστικός Κώδικας µε τα άρθρα 1372 έως και 1385 ρυθµίζει τα ζητήµατα που αφορούν 

την ακύρωση του γάµου.  Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα τέκνα από γάµο που ακυρώθηκε διατηρούν 

την ιδιότητα τέκνου γεννηµένου σε γάµο. 

 Όσον αφορά τον δηµοτολογικό χειρισµό της διαδικασίας ακύρωσης, ισχύουν αναλογικά οι 

ενέργειες που ήδη περιγράφηκαν ανωτέρω για τη διαδικασία του διαζυγίου, τόσο όσο αφορά τις 

εγγραφές των συζύγων όσο και των τέκνων αυτών. 

 

5.4.  Τέκνα εκτός γάµου γεννηθέντα 

 Τα τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους εγγράφονται µε τη µητέρα τους 

σε ίδια οικογενειακή µερίδα, µετά τη διαγραφή της µητέρας από την οικογενειακή µερίδα του 

πατέρα της. Όσον αφορά τη δοµή της νέας αυτής µερίδας, αρχικό µέλος απαιτείται να είναι η 

κανονική εγγραφή της µητέρας και να ακολουθεί στο Νο2 η κανονική εγγραφή του τέκνου. 

 Το τέκνο που γεννήθηκε από γυναίκα, κατά τη διάρκεια της χηρείας της εγγράφεται µε τη 

µητέρα του σε ίδια οικογενειακή µερίδα, αφού αυτή διαγραφεί από την οικογενειακή µερίδα όπου 

είναι αρχικό µέλος ο αποβιώσας σύζυγός της. Σε περίπτωση, όµως, που αρχικό µέλος της 

µερίδας είναι η χήρα, τότε δεν απαιτείται αλλαγή µερίδας αυτής αλλά το εκτός γάµου γεννηθέν 

τέκνο εγγράφεται στην υπάρχουσα µερίδα της µητέρας του. 
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5.4.1. Προσβολή πατρότητας 

 Σύµφωνα µε τα άρθρα 1467-1472 του Αστικού Κώδικα τα τέκνο χάνει την ιδιότητα 

τέκνου που γεννήθηκε σε γάµο, αναδροµικά από τη γέννησή του, µόλις γίνει αµετάκλητη η 

απόφαση που δέχεται την προσβολή αυτής της ιδιότητάς του.  Σε µια τέτοια περίπτωση: 

- εάν δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο, εγγράφεται µόνο σε ίδια οικογενειακή µερίδα µε τη µητέρα 

του εγγεγραµµένη ενδεικτικά. 

- εάν έχει εκδοθεί και διαζύγιο, το εν λόγω τέκνο εγγράφεται µε τη µητέρα του σε ίδια 

οικογενειακή µερίδα 

Σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές του Εθνικού Δηµοτολογίου τέκνο που διαγράφηκε από 

οικογενειακή µερίδα λόγω προσβολής πατρότητας δεν εκτυπώνεται στα πιστοποιητικά που 

εκδίδονται. 

5.4.2. Αναγνώριση 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ισχύοντος Δηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, σε περίπτωση 

αναγνώρισης, τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του, ενώ αυτό ήταν ανήλικο, το 

τέκνο µπορεί να αποκτήσει µε αµετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου 

καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης τη δηµοτικότητα του πατέρα ή της µητέρας από τότε που 

έγινε η αναγνώριση.  Σε περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης µε δικαστική απόφαση, αν η 

δηµοτικότητα δεν καθορίζεται µε αυτήν, αποκτά εκείνη της µητέρας του. Το άρθρο 1484 Α.Κ. 

ορίζει ότι σε περίπτωση αναγνώρισης, εκούσιας ή δικαστικής, αν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, 

το τέκνο έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννηµένου σε γάµο απέναντι και στους δύο γονείς και 

στους συγγενείς τους. 

Σηµειώνεται ότι τέκνο που αναγνωρίσθηκε από άνδρα που τελεί σε νόµιµο γάµο και, κατά 

τα ανωτέρω, απέκτησε τη δηµοτικότητα του πατέρα του, η οποία τυγχάνει να είναι διαφορετική 

από αυτή της µητέρας του, εγγράφεται στην υπάρχουσα οικογενειακή µερίδα του πατέρα του.  

 

5.4.3. Επιγενόµενος γάµος 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 1473 Α.Κ. το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του 

έχει απέναντι σ’ αυτούς και στους συγγενείς τους ως προς όλα θέση τέκνου γεννηµένου σε γάµο, 

εφόσον οι γονείς του παντρευτούν µεταγενέστερα και το τέκνο είχε αναγνωριστεί ή 
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αναγνωρίζεται µετά την τέλεση του γάµου, εκούσια ή δικαστικά.  Σε µια τέτοια περίπτωση, το 

τέκνο εγγράφεται:  

(α). Στην οικογενειακή µερίδα των γονέων του, εφόσον και οι δύο γονείς έχουν κοινή 

δηµοτικότητα. 

(β). Στην οικογενειακή µερίδα του δηµοτολογίου του δήµου που φέρεται εγγεγραµµένος ο 

πατέρας του ή η µητέρα του, µετά προηγούµενη αµετάκλητη δήλωση των γονέων του στο 

ληξιαρχείο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης. 

  

Επισηµαίνεται ότι όταν η αιτία διαγραφής δηµοτολογίου είναι αναγνώριση στα 

πιστοποιητικά θα εκτυπώνεται παύλα στο αντίστοιχο πεδίο. 

  

5.5.  Υιοθεσία 

 Το τέκνο που υιοθετείται, κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας του, αποκτά τη 

δηµοτικότητα του θετού γονέα, αφότου υιοθετήθηκε (άρθρο 15 παρ.4 του Δηµοτικού & 

Κοινοτικού Κώδικα) και εγγράφεται : 

(1). Εάν υιοθετηθεί από άγαµο άνδρα ή γυναίκα, εγγράφεται µαζί µε αυτόν σε ίδια 

οικογενειακή µερίδα. 

(2). Σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του 

άλλου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του 

Δηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, για τη δηµοτολογική τακτοποίηση του εν λόγω τέκνου. 

(3). Εάν υιοθετηθεί µόνο από τον ένα εκ των συζύγων, το τέκνο εγγράφεται στην 

υπάρχουσα οικογενειακή µερίδα στην οποία ο θετός γονέας είναι αρχικό µέλος (σε 

αντίθεση δηλαδή µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα σύµφωνα µε τα οποία το θετό τέκνο στην 

περίπτωση αυτή έπρεπε να εγγραφεί σε ίδια οικογενειακή µερίδα µε ενδεικτική εγγραφή 

του θετού γονέα). 

 Επισηµαίνεται ότι στη µερίδα του φυσικού γονέα, το τέκνο που διαγράφηκε λόγω 

υιοθεσίας θα εξακολουθεί να υφίσταται ως διαγραµµένη εγγραφή αλλά δε θα εκτυπώνεται 

καθόλου στα πιστοποιητικά, µε βασική εξαίρεση την περίπτωση που η ηµεροµηνία 
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συµβάντος της υιοθεσίας είναι προγενέστερη της 30/12/1996. Τότε το τέκνο θα 

εκτυπώνεται µε αιτία διαγραφής «-»  

5.6.  Σύµφωνο Συµβίωσης 
 

Με το ν.3719/26-10-2008 (ΦΕΚ24/Α/26-11-2008) «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, 

το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» και την εγκύκλιο 17/10-4-2009 δόθηκαν οδηγίες σε 

θέµατα συµφώνου συµβίωσης.  Η δηµοτολογική εγγραφή προσώπων που σύναψαν σύµφωνο 

συµβίωσης δεν επάγει λόγο δηµιουργίας κοινής οικογενειακής µερίδας των συµβιούντων 

προσώπων.   

 

5.7. Κανονική µερίδα τέκνου 

Επιτρέπεται η εισαγωγή σε µερίδα τέκνου µε κανονική εγγραφή Έλληνα και µε ενδεικτικά 

εγγεγραµµένους τους γονείς του ως αλλοδαπούς στο 1 και 2. 

 

5.8.  Μεταδηµότευση 

5.8.1.  Προϋποθέσεις µεταδηµότευσης 

 

Α) Μεταδηµότευση λόγω διετούς κατοικίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.7 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων ο ενήλικας ή ο έγγαµος 

µπορεί µε αίτησή του µετά από µία διετία να γίνει δηµότης σε κάποιο Δήµο ή Κοινότητα, όταν 

αποκτά εκεί µόνιµη κατοικία.   

Η µόνιµη κατοικία ως προϋπόθεση για τη µεταδηµότευση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η 

έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα, η οποία ορίζει ότι το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο 

της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης του.  Η έννοια του µονίµου κατοίκου προϋποθέτει αφενός 

µεν το πραγµατικό ή υλικό στοιχείο, δηλαδή την πραγµατική εγκατάσταση ενός ατόµου σε 

ορισµένο τόπο, αφετέρου δε το βουλητικό στοιχείο της µόνιµης εγκατάστασης, ήτοι την πρόθεση 

χρησιµοποίησης αυτού του τόπου ως κέντρο των βιοτικών σχέσεων του ατόµου.  
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Η διετία της µόνιµης κατοικίας που απαιτείται εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 279 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων. 

 

Β) Μεταδηµότευση λόγω γάµου 

 Ο ένας σύζυγος µπορεί να αποκτήσει τη δηµοτικότητα του άλλου συζύγου, 

µεταδηµοτεύοντας στον Δήµο όπου εκείνος είναι δηµότης, χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της 

διετούς κατοικίας. (αρ. 15 παρ. 8α Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή του κωδικολογίου του Ε.Δ. ¨µεταδηµότευση λόγω γάµου¨ 

χρησιµοποιείται όταν ο ένας σύζυγος αιτείται τη µεταδηµότευσή του στον Δήµο όπου είναι 

εγγεγραµµένος ο άλλος, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγµής τελέσεως του γάµου.    

 

Γ)  Μεταδηµότευση λόγω λύσεως γάµου 

 Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη µεταδηµότευση των πρώην 

συζύγων, λόγω λύσεως του γάµου, για να αποκτήσουν τη δηµοτικότητα που είχαν πριν το γάµο. 

(αρ. 15 παρ. 8β Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

 

Δ)  Μεταδηµότευση λόγω αρχικής δηµοτικότητας 

 Η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας δεν απαιτείται για τη µεταδηµότευση του ενηλίκου 

προκειµένου να αποκτήσει την αρχική δηµοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.  Τονίζεται 

ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται για µια µόνο φορά. (άρ. 15 παρ. 8γ Κώδικα Δήµων & 

Κοινοτήτων) 

 

Ε)  Μεταδηµότευση λόγω υποψηφιότητας σε δηµοτικές ή περιφερειακές εκλογές 

 Επιτρέπεται η µεταδηµότευση χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων της διετούς 

κατοικίας, όταν πρόκειται µόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δηµοτικές ή περιφερειακές 

εκλογές. Η διαδικασία που διέπει αυτά τα είδη της µεταδηµότευσης αναφέρεται στο άρθρο 16 του 

Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και στο 

άρθρο 116 παρ.3 του ν. 3852/2010 αντιστοίχως. 

ΣΤ) Μεταδηµότευση τέκνων 
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 Όταν ένας από τους γονείς µεταδηµοτεύει, οι γονείς προσδιορίζουν µε αµετάκλητη 

δήλωσή τους στο δήµαρχο, από όπου µεταδηµοτεύει, τη δηµοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη 

δηµοτικότητα αυτού που µεταδηµοτεύει ακολουθούν τη νέα δηµοτικότητά του, αν όµως δεν την 

έχουν, διατηρούν τη δηµοτικότητά τους. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν ένα ανήλικο τέκνο ακολουθήσει τον/τους γονέα/γονείς  

του σε µια µεταδηµότευση, τότε από τις τιµές των κωδικολογίων του Εθνικού Δηµοτολογίου, 

τόσο ως τρόπος κτήσης δηµοτικότητας όσο και ως αιτία διαγραφής δηµοτολογίου, θα πρέπει να 

επιλεγεί η τιµή ¨Λόγω µεταδηµότευσης του γονέα¨. 

 Μεταδηµότευση ανηλίκου τέκνου µπορεί να λάβει χώρα και στην περίπτωση που η 

επιµέλεια περιέλθει στον ένα από τους γονείς, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, οπότε το τέκνο 

αποκτά τη δηµοτικότητα του γονέα αυτού.(αρ. 15 παρ.1 Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων) 

 Επισηµαίνεται γενικά ότι µε την εφαρµογή του Εθνικού Δηµοτολογίου ως τρόπος κτήσης 

δηµοτικότητας του µεταδηµοτεύοντος στο Δήµο προορισµού και, αντιστοίχως, ως αιτία διαγραφής 

δηµοτολογίου στο Δήµο  προέλευσης θα πρέπει να επιλέγεται από τα αντίστοιχα κωδικολόγια του 

Ε.Δ. η κατάλληλη ειδική τιµή για τη συγκεκριµένη περίπτωση µεταδηµότευσης, σύµφωνα µε όσα 

αναλύθηκαν ανωτέρω.  

 

5.8.2. Αυτόµατη µεταδηµότευση 

 
Το Εθνικό Δηµοτολόγιο απλοποιεί τη διαδικασία της µεταδηµότευσης, διευκολύνοντας 

ιδιαιτέρως τόσο τον πολίτη που αιτείται µεταδηµότευση όσο και τη σχετική εργασία των 

υπαλλήλων των δηµοτολογίων.  Ο πολίτης πηγαίνει µόνο στο Δήµο προορισµού. 

Σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές του Ε.Δ. ακολουθείται µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία 

µεταδηµότευσης, η οποία αποτελείται από 5 φάσεις.  Συνοπτικά αυτές είναι: 

1. Αρχική Αναζήτηση Οικογενειακής Μερίδας όπου είναι εγγεγραµµένος ο πολίτης. 

2. Επιλογή στοιχείων από τα πεδία που αφορούν στον «Αιτούντα» /στην «Αιτούσα» 

3. Επιλογή Μελών που θα µεταδηµοτεύσουν 

4. Εισαγωγή νέων Εγγραφών 

5. Διαγραφή παλαιών Εγγραφών 
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Κάθε µία από αυτές τις φάσεις ξεκινάει από την δηµοτολόγιο και η απάντηση από το ΟΠΣΕΔ 

είναι άµεση. 

Α. Αρχική Αναζήτηση 

 

Ο υπάλληλος του δηµοτολογίου του Δήµου προορισµού αναζητά τον πολίτη στο ΟΠΣΕΔ και 

λαµβάνει την Ο.Μ. του «αιτούντος» / της «αιτούσας». Έχει να επιλέξει τα στοιχεία από δύο 

«σετ» αναζήτησης: 

1ο : Όνοµα, Επώνυµο, Όνοµα Πατρός, Όνοµα Μητρός, Έτος γέννησης, Δήµος προέλευσης ή 

2ο : Αριθµός µερίδας, Α/Α µέλους, Δήµος προέλευσης. 

Σχετικά µε το 1ο «σετ» αναζήτησης ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Αν στο Όνοµα Πατρός δοθεί η τιµή ΑΠ, απ κλπ τότε η εγγραφή στο ΟΠΣΕΔ πρέπει να έχει 

κενό το Όνοµα Πατρός. 

• Το Επώνυµο πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο µε εκείνο της αναζήτησης. Το  Όνοµα Πατρός 

και Όνοµα Μητρός στα  κριτήρια αναζήτησης µπορούν να δοθούν µόνον οι αρχικοί χαρακτήρες.  

Το ΟΠΣΕΔ απαντάει µε όλες τις εγγραφές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον 

• Ο Δήµος προέλευσης είναι ενταγµένος. 

• Η εγγραφή είναι κανονική, µη διαγραµµένη. 

Επιστρέφονται από το ΟΠΣΕΔ µόνο ορισµένα από τα πεδία κάθε εγγραφής ώστε να µπορεί ο 

υπάλληλος του δηµοτολογίου να επιλέξει τα στοιχεία που αφορούν στον «αιτούντα» /στην 

«αιτούσα».  

Β. Επιλογή πεδίου «Αιτών» / «Αιτούσα» 

 

Ο υπάλληλος του δηµοτολογίου αποστέλει τα στοιχεία του «αιτούντος» / της «αιτούσας» που 

επέλεξε στην προηγούµενη φάση.  

Επιστρέφονται   όλες οι κανονικές ενεργές εγγραφές της µερίδας. 

Γ. Επιλογή Μελών που θα µεταδηµοτεύσουν 

 

Ο υπάλληλος του δηµοτολογίου επιλέγει ποιες από τις εγγραφές θα «µεταδηµοτεύσουν». Τα 

στοιχεία του πολίτη που αιτείται τη µεταδηµότευση  είναι υποχρεωτικά µέσα σε αυτές. 

Επίσης ο υπάλληλος του δηµοτολογίου δηλώνει αν οι εγγραφές που θα «µεταδηµοτεύσουν» θα 

εισαχθούν ως νέες εγγραφές στη µερίδα ή αν θα επικαλύψουν κάποια Ενδεικτική Έλληνα ή 

Διαγραµµένη Έλληνα. 
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Επιστρέφονται από το ΟΠΣΕΔ πλέον όλες οι εγγραφές της µερίδας. 

Δ. Εισαγωγή νέων Εγγραφών 

 

Ο υπάλληλος του δηµοτολογίου επεξεργάζεται τις εγγραφές που θέλει και τις αποστέλλει στο 

ΟΠΣΕΔ. Οι νέες εγγραφές µπορούν να είναι  

• Κανονικές µόνο για τις κανονικές εγγραφές που είχε δηλώσει στην προηγούµενη φάση. 

• Ενδεικτικές για τις κανονικές εγγραφές που δεν είχε δηλώσει στην προηγούµενη φάση. 

• Ενδεικτικές Έλληνα ή Αλλοδαπού για τις αντίστοιχες ενδεικτικές εγγραφές στο Δήµο 

προέλευσης. 

Ο υπάλληλος του δηµοτολογίου επιτρέπεται να αλλάξει κάποια από τα πεδία κατά την διάρκεια 

της επεξεργασίας όπως αυτά περιγράφονται στο «excel» των ελέγχων. 

Επιστρέφονται µηνύµατα επιτυχίας ή απόρριψης καθώς και επισηµάνσεις όπως σε κάθε εισαγωγή 

νέας εγγραφής. 

Ε. Διαγραφή παλαιών Εγγραφών 

 

Οι κανονικές εγγραφές που «µεταδηµοτεύτηκαν» πρέπει να διαγραφούν από την Δήµο 

προέλευσης. Για αυτό στέλνεται αντίστοιχο «pending action». Οι υπόλοιπες εγγραφές δεν 

χρειάζονται κάτι τέτοιο. 

Διόρθωση Λανθασµένης Μεταδηµότευσης 

 

Μερικές φορές ο υπάλληλος του δηµοτολογίου πραγµατοποιεί εσφαλµένα την µεταδηµότευση. Σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να διαγράψει τις νέες εγγραφές που έβαλε και να αναιρέσει τις 

επικαλύψεις µε τις αντίστοιχες κινήσεις. 
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Σύµφωνα µε την εκλογική νοµοθεσία (Ν.2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών 

καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, 

εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις») οι εκλογικοί κατάλογοι 

καταρτίζονται µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα δηµοτολόγια. 

Κάθε εκλογέας εγγράφεται µόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου στα δηµοτολόγια 

των οποίων είναι εγγεγραµµένος. Οι εκλογείς είναι κατανεµηµένοι από το Δήµο σε εκλογικά 

διαµερίσµατα, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της διεύθυνσης που είναι καταχωρηµένα στα 

δηµοτολόγια.  

Κάθε ηµερολογιακό δίµηνο συντάσσονται, από τον δήµαρχο, ιδιαίτερες καταστάσεις που 

περιλαµβάνουν όλες τις µεταβολές που έχουν επέλθει στα δηµοτολόγια στο διάστηµα αυτό. Το 

αυτό ισχύει και για τους πολίτες της Ε.Ε, κατοίκους του Δήµου, που πληρούν τις νόµιµες 

προϋποθέσεις και επιθυµούν να ψηφίζουν στις Δηµοτικές εκλογές ή/και τις εκλογές για την 

ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ειδικότερα κατά το πρώτο ηµερολογιακό δίµηνο κάθε έτους συντάσσονται ειδικές 

καταστάσεις µε τους εκλογείς που ενηλικιώνονται και αποκτούν  το δικαίωµα του εκλέγειν. 

Οι Δήµοι πέρα από τα παραπάνω παραλαµβάνουν και τις αιτήσεις των «ετεροδηµοτών» 

εγγεγραµµένων σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, που κατοικούν στην περιοχή ευθύνης τους και 

επιθυµούν να ασκούν εκεί το εκλογικό τους δικαίωµα 

Όλες οι πιο πάνω καταστάσεις αποστέλλονται σε και ψηφιακή µορφή στο ΥΠ.ΕΣ (Δ/νση 

Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.) όπου τηρείται η κεντρική βάση δεδοµένων του εκλογικού σώµατος 

καθώς και η κεντρική βάση των πολιτών της Ε.Ε.   

Η Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. προβαίνει σε µια σειρά ελέγχων και επεξεργασιών 

που στοχεύουν στην εξασφάλιση της µοναδικότητας κάθε εγγραφής (επισήµανση 

διπλοεγγεγραµµένων, ετεροδηµοτών, πολιτών που στερούνται των πολιτικών τους δικαιωµάτων, 

απόδοση Ειδικού Εκλογικού αριθµού στους νέους εκλογείς κ.α.)  

Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας (ο αναθεωρηµένος εκλογικός κατάλογος) 

αποστέλλεται, σε ψηφιακή µορφή, στους Δήµους προκειµένου να αποτελέσει την βάση πάνω στην 
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οποία θα αποτυπωθούν οι µεταβολές του εποµένου διµήνου, να αντληθούν πληροφορίες που δεν 

κατέχει πρωτογενώς ο Δήµος και πρέπει να ενσωµατωθούν στο δηµοτολόγιο του  (π.χ. 

στερήσεις πολιτικών δικαιωµάτων, διαγραφές λόγω µετεγγραφής, ετεροδηµότες του κ.α). 

Στα πλαίσια του Εθνικού Δηµοτολογίου, τα πεδία τα οποία τηρούνται και σχετίζονται µε 

τους εκλογικούς καταλόγους, πέραν των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης ( Επώνυµο, 

Όνοµα, Όνοµα Πατέρα, Όνοµα Μητέρας, Όνοµα Συζύγου, Επώνυµο Πατέρα , Ηµεροµηνία 

Γέννησης), είναι τα παρακάτω: 

1. Κωδικός Εκλογικού Διαµερίσµατος 

2. Κωδικός Συνοικισµού,  όπου υφίσταται 

3. Ειδικός Εκλογικός Αριθµός και  

4. το  πεδίο Ένδειξη «Ψηφίζει?» 

 

Το πεδίο ένδειξης «Ψηφίζει?» µπορεί να δεχθεί 3 τιµές: 

• [Ναι]  για κανονικές εγγραφές ενηλίκων µε το δικαίωµα του εκλέγειν  

• [Όχι] για κανονικές εγγραφές ενηλίκων που στερήθηκαν το δικαίωµα του εκλέγειν 

(µε απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή στρατοδικείου). Αυτό δεν καταχωρείται από τον 

Δήµο αλλά δίνεται µε αρχείο εκκρεµοτήτων από το ΟΠΣΕΔ. 

• [Εκλογικά Ανενεργός] για τις περιπτώσεις:  

o των  αιωνόβιων (εγγραφών µε ηλικία άνω των 116 ετών που δεν υπάρχουν 

στοιχεία διαγραφής) 

o αυτών που βρίσκονται σε αφάνεια 

o παλιές διαγραµµένες εγγραφές και   

o για τους ανήλικους 

Τα πεδία Ειδικός Εκλογικός Αριθµός, Κωδικός Εκλογικού Διαµερίσµατος (ή Κωδικός 

Συνοικισµού) δεν συµπληρώνονται υποχρεωτικά για τις εγγραφές που το πεδίο ένδειξης 

«Ψηφίζει?» έχει την τιµή «Εκλογικά Ανενεργός» 
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7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 Κάθε εγγραφή, διαγραφή, µεταφορά από τη µια σε άλλη οικογενειακή µερίδα, προσθήκη 

ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλµένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλη µεταβολή στο 

δηµοτολόγιο ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, είτε αυτεπαγγέλτως, βάσει 

επίσηµων στοιχείων που υπάρχουν στο Δήµο, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, 

πάντοτε µε πράξη του δηµάρχου. Η πράξη αυτή του δηµάρχου προσυπογράφεται από τον 

προϊστάµενο του δηµοτολογίου, δηµοτικό υπάλληλο για τους Δήµους καταχωρείται στο 

δηµοτολόγιο και είναι αµέσως εκτελεστή. (άρθρο 6 παρ.1 π.δ. 497/1991). Πάντως πρέπει να 

σηµειωθεί ότι για τους άνδρες οι αποφάσεις εκδίδονται πρώτα από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση 

για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων εγγραφής, ως και κάθε άλλη, σύµφωνα µε το νόµο, 

µεταβολή στα µητρώα αρρένων, και εκτελούνται και ως προς τα δηµοτολόγια µε απλή 

καταχώριση, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί άλλη πράξη του δηµάρχου. 

 Στα πλαίσια του Εθνικού Δηµοτολογίου οι µεταβολές που ενδέχεται να γίνουν σε 

οποιοδήποτε πεδίο της εγγραφής ενός δηµότη έχουν οµαδοποιηθεί σε συγκεκριµένες οµάδες 

(set), κάθε µία εκ των οποίων περιλαµβάνει συγκεκριµένα υποχρεωτικά πεδία που απαιτείται να 

συµπληρωθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της µεταβολής αυτής.  Για παράδειγµα, η µεταβολή 

ενός στοιχείου που αφορά το γάµο απαιτεί τη συµπλήρωση των πεδίων που έχει προκαθοριστεί 

από το Ε.Δ. ότι αποτελούν την οµάδα ¨µεταβολή στοιχείων γάµου¨ και δεν θα ζητηθούν π.χ. τα 

στοιχεία γέννησης, έστω και εάν αυτά είναι ελλιπή. 

 Κοινό στοιχείο όλων των οµάδων µεταβολών είναι η αναγκαιότητα σχετικής απόφασης του 

αρµοδίου οργάνου, η οποία είναι σε κάθε περίπτωση µεταβολής απαραίτητη. Εξαίρεση αποτελεί η 

δυνατότητα «µεταβολής διόρθωσης εγγραφής», η οποία επιτρέπει στο χρήστη να µεταβάλει 

σχεδόν οποιοδήποτε πεδίο της εγγραφής του πολίτη χωρίς να χρειάζεται να συµπληρώσει 

απόφαση οργάνου.  Τονίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα έχει τη δυνατότητα, µέσω της 

κεντρικής βάσης δεδοµένων του Εθνικού Δηµοτολογίου, να εξετάζει τη συχνότητα χρήσης του 

συγκεκριµένου είδους µεταβολής, η χρήση του οποίου θα πρέπει να γίνεται µε φειδώ και µόνο 

στις περιπτώσεις όπου πρόκειται πράγµατι για διόρθωση λάθους του υπαλλήλου του 

δηµοτολογίου. 
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Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω υποχρεωτικότητες έχουν ενσωµατωθεί στις τοπικές 

εφαρµογές δηµοτολογίου και υποδεικνύονται αυτόµατα στους υπαλλήλους των Δήµων ανάλογα µε 

την επιχειρούµενη από αυτούς κίνηση. 
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8. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΠΣΕΔ 
 

1.Εισαγωγή 

�  Αρχική Εισαγωγή – ένταξη στο ΟΠΣΕΔ 

   Αρχική µεταφορά όλων των αρχείων του Δήµου 

� Εισαγωγή – Φάση λειτουργίας 

    Εισαγωγή νέων εγγραφών 

� Εισαγωγή Ψηφιοποιηµένων εγγραφών 

    Χειρόγραφες µερίδες µη καταχωρηµένες στην ηλεκτρονική εφαρµογή 

 

 2. Αλλαγές µερίδας – νέα µερίδα 

 1. Αλλαγή µερίδας λόγω επαναπροσδιορισµού 

 2. Αλλαγή µερίδας εντός ιδίου Δήµου   

 3. Αλλαγή µερίδας εντός ιδίου Δήµου λόγω διαζυγίου (για το 2ο µέλος/σύζυγο) 

    (κίνηση διαζύγιο για το αρχικό µέλος) 

 4. Αλλαγή µερίδας εντός ιδίου Δήµου λόγω ακύρωσης γάµου (για το 2ο µέλος/σύζυγο) 

    (κίνηση ακύρωση γάµου για το αρχικό µέλος) 

 

 3.Μεταβολές µερίδας συνολικές      

     (αλλάζεις όλα τα πεδία) 

�  Μεταβολή Ενδεικτικής αλλοδαπού σε ενδεικτική Έλληνα  

� Μεταβολή Ενδεικτικής αλλοδαπού σε κανονική 

� Μεταβολή Ενδεικτικής εγγραφής Έλληνα σε κανονική 

� Μεταβολή διόρθωσης εγγραφής 

 

4. Άλλες µεταβολές  

     (αλλάζεις ορισµένα πεδία) 

�  Αλλαγή ιδιότητας µέλους (αφορά την αλλαγή σε λάθος καταχώρηση π.χ. σύζυγος µε 

τέκνο) 

� Μεταβολή Πατρικών στοιχείων 

� Μεταβολή Μητρικών στοιχείων 

� Μεταβολή στοιχείων: γάµου, προσωπικών, γενικών παρατηρήσεων, δηµοτικότητας, 

ιθαγένειας, Μ.Α., µεταβολή στοιχείων διαγραφής, κατοικίας, εκλογικών, γέννησης, λόγω 

µετονοµασίας ΟΤΑ 

� Ανάκληση διαγραφής 

 

 5. Μεταδηµότευση 

      Μεταδηµότευση αυτόµατη ως αναφέρεται στο 5.8.2.  



 30

Ο υπάλληλος του Δηµοτολογίου προορισµού βρίσκει τα στοιχεία του πολίτη µέσω της βάσης 

δεδοµένων του ΕΔ και τον τακτοποιεί στον Δήµο του εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

µεταδηµότευσης. 

Ο υπάλληλος του Δηµοτολογίου προέλευσης, όπου ήταν δηµότης ο πολίτης, τον διαγράφει  από 

την οικογενειακή µερίδα του Δήµου µόλις πάρει µήνυµα µέσω ΟΠΣ ΕΔ από το Δήµο προορισµού.   
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9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ε.Δ. 
 

Στα πλαίσια του Εθνικού Δηµοτολογίου πραγµατοποιήθηκε τυποποίηση των 

πιστοποιητικών που αφορούν τη δηµοτική κατάσταση των πολιτών, µε την κατάρτιση 

συγκεκριµένου αριθµού ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών η χρήση των οποίων είναι 

υποχρεωτική, στη µορφή  που διατίθενται µέσω του Ε.Δ., από το σύνολο των δήµων της Χώρας.  

Η τυποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη 

δηµιουργίας µιας κοινής αντιµετώπισης σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά µε τα στοιχεία 

δηµοτολογίου, µε στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του µε τους φορείς της 

Δηµόσιας Διοίκησης καθώς και την παροχή της ίδιας ποιότητας στοιχείων µέσω των 

πιστοποιητικών βάσει των απαιτήσεων της νοµοθεσίας και όχι βάσει των απαιτήσεων των 

πολιτών ή των κατά τόπους εκπροσώπων των δηµοσίων φορέων. 

Οι νέες επιχειρησιακές αλλαγές µε τις οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η 

προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Δηµοτολογίου ώστε 

να µπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές που επέφερε η νέα αρχιτεκτονικής για την Αυτοδιοίκηση 

και το Κράτος µε το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», δηµιούργησε την ανάγκη επικαιροποίησης και 

προσαρµογής των πιστοποιητικών τα οποία εκδίδουν οι Δήµοι. 

Ειδικότερα σας ενηµερώνουµε για τις παρακάτω αλλαγές που επήλθαν στα  πιστοποιητικά 

του Εθνικού Δηµοτολογίου :      

 
• Μετά το εθνόσηµο του Δήµου, πάνω αριστερά, παραµένουν τα στοιχεία ως είχαν:  

    Ελληνική Δηµοκρατία  

    Νοµός…  

    Δήµος …  

• Αντικαθίσταται παντού η λέξη ΟΤΑ µε τη λέξη Δήµος. 

• Όπου υπάρχει επιλογή µεταξύ δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας διατηρείται µόνο το 

πρώτο  (και στην υπογραφή των πιστοποιητικών).  

• Όπου στα πιστοποιητικά υπάρχει το πεδίο πρώην µερίδα, εκτυπώνεται η µερίδα 
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του Kαποδίστριακού ΟΤΑ και, για να προκύπτει το στοιχείο προέλευσης, προστίθεται µετά 

από τον αριθµό της µερίδας η φράση «της δηµοτικής ενότητας» <…>). 

Συγκεκριµένα: 

� Θα παραλείπεται όλη η παρένθεση στις περιπτώσεις που η εν λόγω µερίδα είναι νέα 

µερίδα του ενιαίου δηµοτολογίου του Καλλικράτειου Δήµου. 

� Θα εκτυπώνονται ο αριθµός παλιάς µερίδας/µέλους και η Δηµοτική Ενότητα του 

Καλλικράτειου Δήµου στις περιπτώσεις που ο Δήµος έχει προέλθει από συνένωση 

Καποδιστριακών ΟΤΑ. 

� Θα παραλείπεται όλη η παρένθεση στις περιπτώσεις που ο Καλλικράτειος Δήµος δεν 

προέρχεται από συνένωση Καποδιστριακών ΟΤΑ και ο αριθµός παλιάς 

µερίδας/µέλους ταυτίζεται µε το νέο. 

� Θα εκτυπώνονται µόνο ο αριθµός µερίδας/µέλους και όχι η Δηµοτική Ενότητα στις 

περιπτώσεις που ο Καλλικράτειος Δήµος δεν προέρχεται από συνένωση 

Καποδιστριακών ΟΤΑ αλλά ο αριθµός παλιάς µερίδας/µέλους διαφέρει από το νέο. 

• Στα στοιχεία των πιστοποιητικών (π.χ. στην ενότητα της γέννησης, στην ενότητα του 

γάµου), µετονοµάζονται τα Τ.Δ. σε Τοπική ή Δηµοτική Κοινότητα, προστίθεται ο 

Καλλικράτειος Δήµος, και παραµένουν ως είχαν ο Οικισµός, η Πόλη, ο Νοµός και η Χώρα.  Η 

Δηµοτική Ενότητα γέννησης (ο Καποδιστριακός ΟΤΑ) δεν απαιτείται στα πιστοποιητικά για 

έκδοση αστυνοµικής ταυτότητας. 

• Θα αντικατασταθεί η Νοµαρχία από την αντίστοιχη Αποκεντρωµένη Διοίκηση. 

• Σχετικά µε τα στοιχεία Μητρώου Αρρένων όλων των πιστοποιητικών, αυτά θα 

εκτυπώνονται ως εξής: 

� Όσα αφορούν σε γεννηθέντες µέχρι και το έτος 2010 θα εκδίδονται στο όνοµα του 

νέου Δήµου και θα αναγράφουν τον αύξοντα αριθµό µητρώου αρρένων και το όνοµα 

της δηµοτικής ενότητας για τα έτη 1999 έως 2010 και 

� Όσα αφορούν σε γεννηθέντες µέχρι και το έτος 1998 θα αναγράφουν τον αύξοντα 

αριθµό του µητρώου αρρένων και το όνοµα της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. 

• Στην περίπτωση που ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας είναι υιοθεσία, στο πεδίο ηµεροµηνία 

κτήσης ιθαγένειας θα εκτυπώνεται η ηµεροµηνία γέννησης.  
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• Στην περίπτωση που ο τρόπος κτήσης δηµοτικότητας είναι υιοθεσία, θα εκτυπώνεται η 

ηµεροµηνία γέννησης στο πεδίο ηµεροµηνία κτήσης δηµοτικότητας.  Αν η ηµεροµηνία κτήσης 

δηµοτικότητας του αρχικού µέλους είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας γέννησης του 

τέκνου, τότε το πεδίο ηµεροµηνία κτήσης δηµοτικότητας θα πρέπει να έχει την ίδια τιµή µε 

την ηµεροµηνία κτήσης δηµοτικότητας του αρχικού µέλους.   

• Στην περίπτωση διαγραφής λόγω υιοθεσίας, το τέκνο δεν θα εµφανίζεται εκτός  αν η 

ηµεροµηνία συµβάντος έχει τιµή προγενέστερη της 30/12/1996. 

• Στη περίπτωση µελών µερίδας µε αιτία διαγραφής δηµοτολογίου «εσφαλµένη καταχώριση» 

και «προσβολή πατρότητας», δεν θα εκτυπώνονται.  

• Αναφορικά µε την εκτύπωση των πρώην συζύγων (που είναι εγγεγραµµένοι/ες στη µερίδα 

είτε µε κανονική είτε µε ενδεικτική εγγραφή αλλά µε στοιχεία διαγραφής) στα πιστοποιητικά, 

όταν υπάρχει έννοµο συµφέρον του αιτούντα, θα εκτυπώνεται ολόκληρη η οικογενειακή 

µερίδα (ενεργά και διαγεγραµµένα µέλη) µε σειρά εµφάνισης αυτής του αύξοντα αριθµού 

µέλους. Διαφορετικά, το πιστοποιητικό θα περιορίζεται µόνο στα ενεργά µέλη της 

οικογενειακής µερίδας. 

 

 

                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                                           ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 

 

                                         

                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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