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ΘΕΜΑ: ∆ηµοτολογική τακτοποίηση ανήλικου τέκνου λόγω λύσης γάµου των γονέων. 
Σχετ.: Το µε Α.Π. 8215/8-5-2014 έγγραφό σας. 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3463/2006 (114Α΄), το τέκνο που γεννήθηκε σε γάµο των γονέων του 
είναι δηµότης του ∆ήµου όπου είναι εγγεγραµµένος ο πατέρας του ή η µητέρα του, δηλαδή έχει την 
δηµοτικότητα ενός γονέα του. Η δήλωση προσδιορισµού της δηµοτικότητας στην οποία υποχρεούνται 
να προβούν οι γονείς εντός της προθεσµίας δήλωσης της γέννησης του τέκνου τους στο ληξίαρχο του 
τόπου κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης, υποδηλώνει ότι και οι δύο γονείς έχουν δηµοτικότητα, 
δηλαδή είναι εγγεγραµµένοι σε κάποιον ∆ήµο της χώρας, οπότε και οι δύο γονείς έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια. 

Περαιτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία η επιµέλεια περιέλθει µε τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση εκδιδόµενη κατά την τακτική διαδικασία σε έναν από τους δύο γονείς, το τέκνο αποκτά τη 
δηµοτικότητα αυτού, δηλαδή και σε αυτήν την περίπτωση υπολαµβάνεται ότι και οι δύο γονείς έχουν 
δηµοτικότητα άρα είναι Έλληνες πολίτες. ∆ιαφορετικά αν ένας από τους γονείς στον οποίο 
περιέρχεται η επιµέλεια είναι αλλοδαπός -άρα δεν έχει δηµοτικότητα- δεν είναι δυνατόν να ισχύσει το 
ανωτέρω. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι αν ένας από τους γονείς -τέκνου γεννηµένου σε γάµο- 
είναι αλλοδαπός, το τέκνο αποκτά αυτοδίκαια την δηµοτικότητα του έλληνα γονέα.  

Στην συγκεκριµένη περίπτωση η µητέρα στην οποία έχει περιέλθει η επιµέλεια του τέκνου της 
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι αλλοδαπή, ως εκ τούτου το ανήλικο τέκνο από τον γάµο της µε 
τον έλληνα πατέρα θα έχει σε κάθε περίπτωση τη δηµοτικότητα του πατέρα του. 
 Τέλος, τονίζουµε ότι δεν νοείται µεταδηµότευση ανηλίκου χωρίς προηγούµενη µεταδηµότευση 
του γονέα αυτού. 
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