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ΘΕΜΑ : Εγγραφές στα δημοτολόγια
Σχετ.

: Το αρ. πρωτ. 25121 / 20.9.2019 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας, αναφορικά με την δημοτολογική τακτοποίηση
πολιτών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
- Στην παρ. 6 του άρθρου 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αναφέρεται ότι «ο
αλλοδαπός που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με αίτησή του γίνεται δημότης στον
Δήμο κατοικίας του ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού, στον Δήμο που επιθυμεί». Η αρχική
εγγραφή, η οποία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου αφορά σε έλληνες πολίτες και όχι
αποκτούντες την ελληνική ιθαγένεια (παρ. 5 του ιδίου άρθρου).
- Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και αφορούν
στην εντολή δημοτολόγησης πολιτογραφημένων αλλοδαπών και εγγραφής τους στα
Μητρώα Αρρένων των Δήμων υποχρεώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να
διενεργήσουν, βάσει αυτών, τις εγγραφές των πολιτογραφημένων στα Δημοτολόγια και
στα Μητρώα Αρρένων, ως εκ τούτου δεν νομιμοποιήστε να αποκλίνετε από αυτές τις
εντολές.
- Προκειμένου δε να εγγραφούν αλλοδαποί που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική
ιθαγένεια στο Δημοτολόγιο 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.
- Για την εγγραφή των ανωτέρω (πολιτογραφημένοι αλλογενείς ή ομογενείς) και των
ανήλικων τέκνων τους στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων των Δήμων απαιτείται
η προσκόμιση από μέρους τους πρόσφατων αλλοδαπών πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου,
οικογενειακής κατάστασης) εφόσον τα γεγονότα της προσωπικής αστικής τους
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κατάστασης (γέννηση, γάμος, διαζύγιο κτλ) συνέβησαν

πριν τη χρονική στιγμή της

πολιτογράφησής τους.
- Η εγγραφή στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια Δήμων, πολιτογραφηθέντων
αλλοδαπών, γίνεται με βάση τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται
στην οικεία Απόφαση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και η οποία αποτελεί και το
νόμιμο έρεισμα των εν λόγω εγγραφών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ.
469/16-10-2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας, η οποία
έγινε αποδεκτή.
- Με έγγραφα μας προς τους Δήμους της Χώρας έχουμε επισημάνει ότι είναι προς όφελος
των πολιτογραφημένων να προσκομίζουν
γεγονότα της

κάθε πιστοποιητικό που αποδεικνύει τα

αστικής τους κατάσταση (γάμος κτλ) που συνέβησαν πριν την

πολιτογράφησή τους, επειδή χωρίς την ενημέρωση της οικογενειακή τους μερίδας τους με
τα γεγονότα της αστικής τους κατάστασης, το μόνο πιστοποιητικό που θα μπορούν να
λαμβάνουν από το δημοτολόγιο θα είναι το πιστοποιητικό γέννησης.
Τα ανωτέρω ωστόσο δεν αποτελούν κώλυμα ώστε να μην διενεργείται η εγγραφή των
πολιτογραφημένων στα Δημοτολόγια, αφού προκειμένου να διενεργηθεί εγγραφή
απαιτούνται

συγκεκριμένα

δικαιολογητικά

όπως

αυτά

προβλέπονται

από

προαναφερόμενες διατάξεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.
H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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