ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1034,1369

Αθήνα 28

Φεβρουαρίου 2019

Α.Π.:15710/Σ.4074

ΠΡΟΣ: 1.Ληξιαρχικό Τμήμα Προξενικού
Γραφείου Λονδίνου
Πρεσβεία μας στο Λονδίνο
lix@greekembassy.org.uk
2.Υπουργείο Εξωτερικών
Διεύθυνση Στ3 Διεκπεραίωσης &
Διπλωματικού Ταχυδρομείου
–για ενημέρωση των Προξενικών μας
Γραφείων Ακαδημίας 3, Τ.Κ. 106 71

ΘΕΜΑ : Πράξη καθορισμού ηλικίας.
Σχετ. : α. Η από 15 -2-2019 ηλεκτρονική σας επιστολή.
β. Η από 18-2-2019 ηλεκτρονική επιστολή της Προϊσταμένης Δημοτικής Κατάστασης
του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με την ανάγκη έκδοσης από τον Έλληνα
Πρόξενο πράξης καθορισμού ηλικίας για γυναίκες,

θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2119/1993 «Κώδικας Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων»
όσοι άρρενες για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων που καταρτίστηκαν
και επικυρώθηκαν κατά τους ορισμούς του ανωτέρω νόμου, χαρακτηρίζονται ως «αδήλωτοι»,
και γράφονται στο Μητρώο Αρρένων με απόφαση του Συντονιστή –πλέον - της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάθε πολίτη.
Για την εγγραφή των αδηλώτων οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό απαιτείται
πράξη καθορισμού ηλικίας, η οποία διενεργείται από τον αρμόδιο Έλληνα έμμισθο Πρόξενο της
περιφέρειας όπου διαμένει ο αδήλωτος ( άρθρο 5 ν.2119/1993).
Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι από τις διατάξεις του
Διαταγμάτων

για

τα

Δημοτολόγια»

και

της

πδ.497/1991 (180Α) «Κώδικα

κατ’

εξουσιοδότησης

αυτού

Φ.42301/12168/1995/608Β΄ Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, δεν προβλέπεται έκδοση
πράξης καθορισμού ηλικίας για ενήλικες γυναίκες, ενώ η αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια
ενήλικων γυναικών, οι οποίες

στερούνται εμπρόθεσμα συντεταγμένης ληξιαρχικής πράξης
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γέννησης, διενεργείται βάσει συγκεκριμένων δικαιολογητικών, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η
πράξη καθορισμού ηλικίας.
Η μόνη αναφορά για την αναγκαιότητα έκδοσης πράξης καθορισμού ηλικίας γυναικών
(και όχι ανηλίκων κοριτσιών) γίνεται στην υπ’ αριθμ. 19/Φ.22196/6726/8-4-1992 Εγκύκλιο
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ.7) του Υπουργείου και όχι στις διατάξεις των άρθρων του
πδ.497/1991(180Α).
Τούτο επειδή

η διοίκηση

κλήθηκε να αντιμετωπίσει δια Εγκυκλίου περιπτώσεις

ενηλίκων Ελληνίδων γυναικών, μονίμων κάτοικων εξωτερικού, για τις οποίες ήταν σύνηθες το
γεγονός - εξαιτίας των τότε επικρατουσών συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών κτλ) - να μην
υφίσταται συντεταγμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης (ελληνική ή αλλοδαπή), και καθίστατο
αναγκαίο για την αρχική εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο να καθοριστεί η ημερομηνία και το έτος
γέννησής τους.
Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται ρητή διάταξη νόμου, η οποία να
προβλέπει την έκδοση πράξης καθορισμού ηλικίας για γυναίκες

καθώς το αναμφισβήτητο

γεγονός ότι - πλέον - για τα ανήλικά τέκνα (κορίτσια και αγόρια) Ελλήνων μονίμων κατοίκων
εξωτερικού υφίσταται συντεταγμένη αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γέννησης, οποία μεταγράφεται
στο Ειδικό Ληξιαρχείο, η πρακτική

έκδοσης πράξης καθορισμού ηλικίας για γυναίκες έχει

καταστεί ανενεργή.
Εν όψει των ανωτέρω, η πράξη καθορισμού ηλικίας υπαγορεύεται από τις διατάξεις των
Μητρώων Αρρένων και αφορά μόνον σε άνδρες αδήλωτους, ως εκ τούτου οι Έλληνες πρόξενοι
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δεν υποχρεούνται να προβαίνουν σε έκδοση πράξης
καθορισμού ηλικίας για κορίτσια.

H Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ουρανία

Σταυροπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμος Κατερίνης Νομού Πιερίας
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 601 33
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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