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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα,   23  Σεπτεμβρίου    2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η                                       
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης               
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  : Γ.Καμπυλαυκά
Τηλ. : 213 136 1034,1369  

Θέμα : Περί δημοτικότητας και επιμέλειας
Σχετ.  : Η  από 20 Ιουλίου 2021 ηλεκτρονική σας επιστολή 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με αιτήματα πολιτών προς τους Δήμους της 

Χώρας καθώς επίσης και παραστάσεις πολιτών στα συμβολαιογραφικά γραφεία  προκειμένου να 

μεταβληθεί η δημοτικότητα  των ανήλικων τέκνων τους εξαιτίας της αλλαγής στην  επιμέλεια αυτών,  

σας γνωρίζουμε εν πρώτοις ότι αρμόδιο για την άσκηση των δημόσιων πολιτικών ανά περίπτωση  

είναι το Κράτος και θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Με σειρά εγγράφων μας προς τους Δήμους της Χώρας αλλά και με αναρτήσεις μας στην 

επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (ypes.gr) στη διαδρομή  https://www.ypes.gr/astiki-

dimotiki-katastasi/themata-astikis-kai-dimotikits-katastasis/thesmiko-plaisio-xrisima-eggrafa/eggrafes-kai-

metavoles-sto-dimotologio  έχουμε καταστήσεις σαφές ότι η  δημοτικότητα και η  επιμέλεια είναι   δύο 

διαφορετικές διακριτές έννοιες,  οι οποίες  δεν πρέπει να συγχέονται,  αφού η μία ρυθμίζεται από 

τον Δημοτικό Κώδικα και η άλλη από τον Αστικό Κώδικα.  

 Ειδικότερα η δημοτικότητα όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3463/2006 δεν 

συνυφαίνεται με την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων. Τούτο πηγάζει ευκρινώς από τις διατάξεις 

του νόμου αφού:

➢ Τα ανήλικα τέκνα γεννημένα σε γάμο (ή σε Σύμφωνο Συμβίωσης)  των γονέων τους έχουν 

την δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας τους,  παρόλο που την επιμέλεια τους την έχουν 

και οι δύο γονείς.
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➢ Τα ανήλικα τέκνα γεννημένα εκτός γάμου της μητέρας τους (ή εκτός Συμφώνου Συμβίωσης) 

αναγνωρισμένα από τον πατέρα τους δύναται να έχουν την δημοτικότητα του πατέρα τους,  

παρόλο που την επιμέλεια τους την έχει μόνον η μητέρα τους.

➢ Τα ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας (με δικαστική 

απόφαση), άρα δεν έχουν πλέον οι γονείς την επιμέλεια  τους  και η επιμέλεια τους έχει δοθεί 

σε άλλο πρόσωπο (γιαγιά, παππούς, ίδρυμα κτλ), παραμένουν εγγεγραμμένα στην μερίδα των 

γονέων τους και δεν χάνουν την δημοτικότητα αυτών.

Επισημαίνουμε δε προς ενημέρωσή σας,  ότι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη προκειμένου να απεικονίζεται η αστική κατάσταση των 

πολιτών και οι τυχόν μεταβολές σε αυτήν. Το γεγονός της ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων στον 

έναν εκ των δύο γονέων – ή ενδεχομένως και στους δύο εάν οριστεί συνεπιμέλεια – άπτεται της 

ιδιωτικής σφαίρας των εμπλεκομένων, αποτελεί δηλαδή μια ιδιωτική διαφορά, η οποία δεν αφορά 

τη δημόσια διοίκηση και εξ αυτού του λόγου δεν αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό του 

δημοτολογίου. 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική επιστολή σας, προκαλείται  «πρόβλημα» 

εξαιτίας της συναινετικής  λύσης του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεδομένο το οποίο  δεν 

ευσταθεί, αφού και με τα προϊσχύοντα η λύση του γάμου απαγγελλόταν  είτε  με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση (αντιδικία) είτε με δικαστική απόφαση που εκδιδόταν κατά την εκούσια  

δικαιοδοσία (συναινετικό διαζύγιο), ωστόσο και τότε η επιμέλεια δεν συνυφαινόταν με την 

δημοτικότητα.

Τούτο δοθέντος ότι  σε περίπτωση διαζυγίου, είτε κατ’ αντιδικία είτε συναινετικού, υφίσταται 

πάντα διάταξη που αφορά στην επιμέλεια των τέκνων, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι τα τέκνα θα 

μεταφερθούν στην μερίδα του γονέα που αποφασίστηκε στο διαζύγιο ότι θα έχει την επιμέλειά 

τους, το δε πρακτικό διαμεσολάβησης αφορά στις μεταξύ των διαζευγμένων αναληφθείσες 

υποχρεώσεις και ουδόλως επηρεάζει τη δημοτικότητα των τέκνων τους.

Η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο νομοθέτης ορίζει υποχρεωτικά την συνύφανση της 

δημοτικότητας με την επιμέλεια (παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3463/2006, εδάφιο 2)  είναι όταν οι 

γονείς βρίσκονται σε αντιδικία για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, διάταξη η οποία δεν 

ορίζει ότι προαπαιτείται η λύση του γάμου  των γονέων (διαζύγιο) προκειμένου να ισχύσει,   

αλλά  διαλαμβάνει την αντιδικία αυτών, ως προς την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους. Η 

διάταξη - η οποία δεν έχει καταργηθεί ούτε τροποποιηθεί -  υπολαμβάνει ότι υφίσταται διαφωνία 

των γονέων,  η οποία διαφωνία δεν δύναται να επιλυθεί διαφορετικά, γι’ αυτό και για την 

προστασία των ανηλίκων αποφασίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1512 του Α.Κ., οπού 
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κινείται ενώπιον του Πρωτοδικείου η ειδική διαδικασία που αφορά στην επιμέλεια των τέκνων όπως 

προβλέπεται στις αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δυνάμει της 

οποίας εκδίδεται απόφαση/εκτελεστός τίτλος και ενδέχεται στο διατακτικό της να διατάσσεται 

ρητά η δημοτολογική τακτοποίηση των τέκνων στην μερίδα εκείνου στον οποίο δικαστικά πλέον 

ανατίθεται η επιμέλεια, με δεδομένο ωστόσο και ότι και οι δύο γονείς έχουν κανονική εγγραφή σε 

ισχύοντα Δημοτολόγια,  άλλως η διαταγή δεν θα είχε αντίκρισμα. 

Τονίζουμε ότι προκείμενου να μεταβληθεί η δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων απαιτείται 

να μεταβληθεί η δημοτικότητα  των γονέων τους, όπου σύμφωνα τις διατάξεις δίνεται το  δικαίωμα 

στους γονείς ανηλίκων τέκνων,  εφόσον ο ένας μεταδημοτεύσει, αυτοί  να επαναπροσδιορίσουν την 

δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους. Ο νόμος δεν θέτει περιορισμούς ως προς  την αστική 

κατάσταση των  γονέων και των τέκνων προκειμένου να γίνει χρήση της διάταξης της παρ.7 του 

άρθρου 15 του ν.3463/2006, δηλαδή δεν θέτει ως προϋπόθεση οι γονείς να είναι σε γάμο ή να έχουν 

λύσει τον γάμο τους ή να είναι γονείς τέκνων  γεννημένων εκτός  γάμου και αναγνωρισμένων ή να 

έχουν την επιμέλεια αυτών. 

Εφόσον δεν γίνει η δήλωση περί επαναπροσδιορισμού της δημοτικότητας των ανηλίκων 

τέκνων, τότε τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει ακολουθούν 

την νέα δημοτικότητα εφόσον όμως δεν την έχουν τότε διατηρούν την δημοτικότητα τους.

Σε κάθε περίπτωση οι  ως ανωτέρω οδηγίες αρύονται ευθέως από τις κείμενες περί επιμέλειας 

και δημοτικότητας διατάξεις και  ευκταίο θα ήταν  ο νομικός κόσμος να μην συγχέει την  

δημοτικότητα με την επιμέλεια των τέκνων,  τα οποία ούτως ή  άλλως αποτελούν δύο διαφορετικές 

διακριτές  νομικές έννοιες, η μία ρυθμιζόμενη από τον Δημοτικό Κώδικα και η άλλη από τον Αστικό 

Κώδικα.

Τέλος και όσον αφορά στην αναφορά σας περί «αδηλώτων»,  τονίζουμε ότι αυτή είναι έννοια 

που άπτεται και συνυφαίνεται  της εγγραφής των ανδρών στα Μητρώα Αρρένων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2119/1993 (23Α΄) και δεν υφίσταται νομικός όρος ή έννοια που παραπέμπει σε 

εγγραφές  στα  Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, ως εκ τούτου αρμόδιοι για την παροχή 

πληροφοριών περί «αδηλώτων» είναι οι υπηρεσίες  Μητρώων Αρρένων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της Χώρας και τα αντίστοιχα γραφεία Μητρώων Αρρένων των Δήμων και όχι οι 

συμβολαιογραφικοί σύλλογοι. 

               Ο  Υπουργός

     Βορίδης   Μαυρουδής    
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