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ΙΘΑΚΗ

ΘΕΜΑ : Μεταδημότευση ανήλικων τέκνων.
Σχετ. : Το με Α.Π. 5787/5-9-2014 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 Δήμου όπου είναι γραμμένος ο πατέρας του ή η μητέρα 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 Δήμο της χώρας.
Περαιτέρω, στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι, αν ένας από
τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωσή τους στο δήμαρχο από
όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει
η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει
ακολουθούν τη δημοτικότητά του, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους.
Εν όψει των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταδημότευσης
γονέα, είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί με κοινή δήλωση των γονέων η δημοτικότητα
των ανηλίκων τέκνων τους και μόνον όταν δεν γίνει τέτοια δήλωση έχουν ισχύ τα διαλαμβανόμενα
στο εδάφιο 2 της παρ.7 του άρθρου 15 του ιδίου (τα ανήλικα τέκνα με δημοτικότητα του γονέα που
μεταδημοτεύει ακολουθούν τη δημοτικότητά του / αν δεν την έχουν τότε διατηρούν τη δημοτικότητά
τους).
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