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ΘΕΜΑ : Περί ιθαγένειας, δημοτολογικής τακτοποίησης και αδηλώτων.
Σχετ. : Τα με Α.Π. 2019/0000651/14-8-2019 και Α.Π.1657/20-9-2019 έγγραφά σας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε ότι αυτά διαλαμβάνουν θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
Α. Αναφορικά με την διαφορετική αντιμετώπιση των υπηρεσιών Δημοτολογίου Δήμων της
χωρικής αρμοδιότητάς σας περιπτώσεων αρρένων δημοτών τους, οι οποίοι ως άγαμοι και μη
συμβιούντες έχουν προβεί σε αναγνώριση ανήλικων τέκνων, η εξαγωγή τους από την
οικογενειακή μερίδα στην οποία ευρίσκονται εγγεγραμμένοι με τους γονείς τους, εξαρτάται από
διάφορες παραμέτρους. Ειδικότερα :
 Όταν Έλληνας αναγνωρίζει το εκτός γάμου (και Συμφώνου Συμβίωσης) γεννηθέν
θήλυ τέκνο Ελληνίδας εξέρχεται από την οικογενειακή του μερίδα βάσει της
πράξης αναγνώρισης και εγγράφεται σε νέα με κανονική εγγραφή και ανάλογη
εγγραφή (κανονική ή ενδεικτική) του τέκνου του.
 Όταν Έλληνας αναγνωρίζει το εκτός γάμου (και Συμφώνου Συμβίωσης) γεννηθέν
άρρεν τέκνο Ελληνίδας, δεν εξέρχεται από την οικογενειακή του μερίδα, επειδή
απαιτείται εν πρώτοις να μεταβληθούν τα στοιχεία του ανηλίκου αγοριού στα
Μητρώα Αρρένων λόγω της αναγνώρισής του.
 Όταν Έλληνας αναγνωρίζει το εκτός γάμου (και Συμφώνου Συμβίωσης) γεννηθέν
τέκνο (θήλυ ή άρρεν) αλλοδαπής, δεν εξέρχεται από την οικογενειακή του
μερίδα, επειδή προαπαιτείται η διαπίστωση της ιθαγένειας του ανηλίκου εξαιτίας
της αναγνώρισης του.
Β. Αναφορικά με την διαφορετική αντιμετώπιση των υπηρεσιών Δημοτολογίου Δήμων της
χωρικής αρμοδιότητάς σας, ως προς τις εγγραφές «αδηλώτων» και τη δημοτολογική τακτοποίηση
τους επισημαίνουμε τα ακόλουθα, προκειμένου η υπηρεσία σας, η οποία γνωρίζει τις ιδιαίτερες
παραμέτρους της κάθε υπόθεσης και τα στοιχεία του φακέλου να πράξει αναλόγως.
Ειδικότερα, η έννοια του «αδηλώτου» παραπέμπει στην ύπαρξη ελληνικής ιθαγένειας
από την γέννηση, τόσο από τις γενικότερες διατάξεις περί «αδηλώτων» και καθορισμού ηλικίας
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αυτών (άρθρα 3,4 και 5 του ν.2119/1993/23Α΄ και Φ.28700/17574/1993/746Β΄ Υπουργική
Απόφαση), όσο και από τη διαδικασία εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.
Αδήλωτος θεωρείται εκείνος ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε, ως όφειλε, στο καταρτισθέν
και επικυρωθέν Μητρώο Αρρένων του έτους γεννήσεώς του και εγγράφεται στα Μητρώα
Αρρένων βάσει πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο και της πράξης
καθορισμού ηλικίας, η οποία ηλικία στις περισσότερες των περιπτώσεων καθορίζεται βάσει της
εμπρόθεσμα συντεταγμένης ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
Η εγγραφή «αδηλώτου» στα Μητρώα Αρρένων είναι «πρόσθετη» εγγραφή, όπως
«πρόσθετη» εγγραφή είναι και η εγγραφή αυτών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
μεταγενέστερα της γέννησής τους με σχετική διοικητική πράξη, ωστόσο η διαδικασία έχει
διακριτές διαφορές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρανοούνται.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κακώς εκλαμβάνεται ως αδήλωτος κάποιος, ο οποίος
εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων και στα Δημοτολόγια βάσει σχετικής διοικητικής πράξης, περί
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση, καθορισμός, διαπίστωση ).
Περαιτέρω οι διατάξεις του άρθρου 1 της Φ.42301/12168/1995 Απόφασης Υπουργού
Εσωτερικών διαλαμβάνουν τις προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής ενηλίκου και ανηλίκου στα
Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Ωστόσο μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) δόθηκαν σχετικές οδηγίες
(Εγκύκλιος 23/Φ.105300/23945/2008, Εγχειρίδιο Δημοτολογίου 2014) έτσι ώστε οι διατάξεις
αυτές διαλαμβάνουν πλέον την διαδικασία αρχικής εγγραφής μόνον των ενηλίκων, επειδή οι
συνθήκες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης για τους ανηλίκους κατέστησαν ανενεργές.
Με την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών»
διενεργείται πλέον άμεσα η καταχώριση των γεννήσεων - βάσει των εμπρόθεσμα συντεταγμένων
ληξιαρχικών πράξεων γέννησης - στις οικογενειακές μερίδες των Δημοτολογίων.
Ως εκ τούτου οι διευκρινιστικές οδηγίες μας όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής στο
υποσύστημα του Δημοτολογίου έχουν ως ακολούθως:
1. Τα άρρενα ανήλικα τέκνα Ελλήνων, τα οποία έχουν την ελληνική ιθαγένεια από τη
γέννησή τους, εγγράφονται κανονικά στο Δημοτολόγιο, ανεξαρτήτως της εγγραφής
τους στα Μητρώα Αρρένων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονείς να είναι
εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο πριν τη γέννηση των παιδιών τους. Τα ανωτέρω
ισχύουν ανεξαρτήτως του έτους γέννησης του ανηλίκου και οι αρμόδιες υπηρεσίες των
Δήμων υποχρεούνται να εκκινήσουν αυτεπαγγέλτως και άμεσα την διαδικασία
εγγραφής των ανηλίκων στα Μητρώα Αρρένων (αρχικής ή πρόσθετης). Σε αυτές τις
περιπτώσεις η συμπλήρωση στο οικείο Δημοτολόγιο των στοιχείων εγγραφής στο
Μητρώο Αρρένων θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στα
Μητρώα Αρρένων.
2. Οι πολιτογραφημένοι αλλοδαποί και τα άρρενα ανήλικα τέκνα τους, τα οποία
έχουν γεννηθεί πριν την πολιτογράφηση των γονέων τους δεν εγγράφονται στο
Δημοτολόγιο, επειδή προαπαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης εγγραφής τους στα
Μητρώα Αρρένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στα Μητρώα
Αρρένων (ως πρόσθετη εγγραφή) και ακολούθως της δημοτολογικής τακτοποίησης
είναι η σχετική διοικητική πράξη για την κτήση της ιθαγένειας (Απόφαση
πολιτογράφησης) και όχι η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
3. Όσων αρρένων (ενηλίκων ή ανηλίκων) η ιθαγένεια καθορίζεται ή διαπιστώνεται,
δεν εγγράφονται στο Δημοτολόγιο επειδή επίσης προαπαιτείται η έκδοση σχετικής
απόφασης εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων προκειμένου να διενεργηθεί η
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εγγραφή τους στα Δημοτολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στα
Μητρώα Αρρένων (ως πρόσθετη) και ακολούθως της δημοτολογικής τακτοποίησης
είναι η σχετική διοικητική πράξη για την κτήση της ιθαγένειας (Απόφαση
Καθορισμού/Διαπίστωσης) και όχι η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
4. Ενήλικοι άνδρες γεννημένοι σε υποστατό γάμο των Ελλήνων γονέων τους, οι οποίοι
γονείς τους έχουν εγγραφή σε ισχύοντα Δημοτολόγια σε κοινή λόγω γάμου μερίδα
πριν την γέννηση των τέκνων τους, εγγράφονται πρώτα στα Μητρώα Αρρένων βάσει
της διαδικασίας εγγραφής «αδηλώτου» και στη συνέχεια εγγράφονται στο
Δημοτολόγιο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στα Μητρώα
Αρρένων δεν εγγράφονται στο Δημοτολόγιο στις μερίδες των γονέων τους ούτε με
ενδεικτική εγγραφή.
5. Ενήλικοι άνδρες γεννημένοι σε υποστατό γάμο των Ελλήνων γονέων τους, οι οποίοι
γονείς τους εγγράφηκαν σε ισχύοντα Δημοτολόγια μετά την γέννηση των τέκνων
τους, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Αρρένων και στα Δημοτολόγια
προαπαιτείται η έκδοση σχετικής πράξης καθορισμού/διαπίστωσης της ιθαγένειας
τους. Σε περίπτωση δε που υφίσταται για τους εν λόγω συντεταγμένη ληξιαρχική πράξη
του Ειδικού Ληξιαρχείου θα ενημερώνεται η υπηρεσία μας
Επισημαίνουμε ότι το είδος των εγγραφών στο υποσύστημα του Δημοτολογίου έχει ως
ακολούθως :
 η κανονική εγγραφή (ΚΕ) υποδεικνύει εκτός της ελληνικής ιθαγένειας και τη
δημοτικότητα,
 η ενδεικτική εγγραφή Έλληνα (ΕΕ) υποδεικνύει ότι ο εγγεγραμμένος έχει κανονική
εγγραφή σε άλλο Δήμο της Χώρας,
 η ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού (ΕΑ) υποδεικνύει ότι ο εγγεγραμμένος δεν έχει την
ελληνική ιθαγένεια.

Η

Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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1.Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Διεύθυνση Ιθαγένειας
Τμήμα Καθορισμού
- για τις απόψεις της 2.Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου
3.Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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