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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα  28  Νοεµβρίου  2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
 
Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : 213 136 1008,1332,1369    
   
 
 
 
ΘΕΜΑ : ∆ηµοτολογική εγγραφή πολιτογραφηµένων . 
Σχετ.    : Το µε Α.Π. 28959/2-11-2016 έγγραφό σας. 
 

 
  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να εγγραφούν 
αλλοδαποί που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια στο ∆ηµοτολόγιο απαραίτητα 
δικαιολογητικά είναι αυτά που ορίζονται στην Φ.42301/12168/1995(608Β΄) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και ειδικότερα στα οριζόµενα του Κεφ.Α παρ.2 αυτής. 

Επισηµαίνουµε ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από τις οικείες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
και αφορούν  στην εντολή δηµοτολόγησης των ανωτέρω και εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων 
των  ∆ήµων  συνεπάγονται  µεν την εγγραφή τους σε αυτά, ωστόσο  χωρίς την ενηµέρωση της 
µερίδας τους µε τα γεγονότα της αστικής τους κατάστασης το µόνο πιστοποιητικό που θα µπορούν 
να λαµβάνουν από το δηµοτολόγιο θα είναι µόνο το πιστοποιητικό γέννησης και όχι οικογενειακής 
κατάστασης. 

Τονίζουµε ότι, α. επειδή τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δηµοτολόγιο - µετά από 
αίτηση των ενδιαφεροµένων - για οποιοδήποτε σκοπό (συµπεριλαµβανοµένου και της έκδοσης 
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου) απεικονίζουν την υφιστάµενη αστική κατάσταση 
των Ελλήνων πολιτών και β. επειδή οποιαδήποτε αλλαγή στην αστική κατάσταση όλων των 
Ελλήνων πρέπει να γνωστοποιείται µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων στο ∆ήµο του οποίου είναι 
δηµότες προσκοµίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα για  ενηµέρωση της οικογενειακής τους µερίδας, 
είναι προς όφελος των πολιτογραφηµένων να προσκοµίζουν  κάθε πιστοποιητικό που αποδεικνύει 
την αστική τους κατάσταση.  

Έτσι  για την  εγγραφή τόσο των πολιτογραφηµένων (αλλογενών ή οµογενών)  όσο και των 
ανήλικων τέκνων αυτών  στα ∆ηµοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων των ∆ήµων απαιτείται η 
προσκόµιση από µέρους τους αλλοδαπών πιστοποιητικών (γέννησης, γάµου, οικογενειακής 
κατάστασης), γεγονός που ισχύει σε κάθε περίπτωση πολιτογραφηµένου, τα γεγονότα της 
προσωπικής αστικής κατάστασης του οποίου (γεννήσεις, γάµοι, διαζύγια κτλ.) συνέβησαν πριν 
τη χρονική στιγµή της πολιτογράφησής του. 

Προς : ∆ήµο Νέας Ιωνίας 
Νοµού Αττικής 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
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Σε περιπτώσεις ωστόσο που οι πολιτογραφηµένοι προσκοµίζουν πρόσφατο (εξάµηνης 
ισχύος) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο απεικονίζει την αστική τους 
κατάσταση, δεν κρίνεται απαραίτητο να προσκοµίζουν επίσης πρόσφατες (6µηνης ισχύος) 
αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης του, γέννησης των τέκνων του, γάµου του κτλ).  

 

 

Η    Προϊσταµένη  της 
             ∆ιεύθυνσης  

 
Ουρανία  Σταυροπούλου 

 
        
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης               
-Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης      


