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Αριθμ. Εγκυκλίου …43…
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων
Δήμων που συστήνονται με το Ν. 3852/2010.
Στο ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Με την νέα αρχιτεκτονική της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εδαφική
περιφέρεια κάθε δήμου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Ο.Τ.Α.,
οι οποίες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην
δήμου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο Δ.Κ.Κ. μετονομάζονται
σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες ανάλογα με τον πληθυσμό τους (άρθρο 2 του ν.
3852/2010).
Με το άρθρο 12 του Π.Δ/τος 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα δημοτολόγια»
ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας Κοινότητας ή Δήμου καταρτίζεται νέο
δημοτολόγιο βάσει του υπάρχοντος δημοτολογίου δια μεταφοράς, των αντιστοίχων εγγραφών
από το παλαιό στο νέο. Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης Δήμων ή
Κοινοτήτων ή προσαρτήσεως συνοικισμού Δήμου ή Κοινότητας σε άλλο Δήμο ή
Κοινότητα».
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Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων ρυθμίσεων, που άπτονται της
αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας, κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο να σας παράσχουμε τις
ακόλουθες σχετικές οδηγίες:
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
Την 01-01-2011 αμέσως μετά την εγκατάσταση των αρχών που προέκυψαν από τις
Δημοτικές Εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 τα βιβλία δημοτολογίων των Ο.Τ.Α. που
ενώνονται θα συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου και θα αποτελέσουν το ενιαίο
Δημοτολόγιο.
Για την κατάρτιση αυτή του ενιαίου Δημοτολογίου των νέων Δήμων που συνιστώνται
δεν θα μεταφερθούν οι υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες σε νέο βιβλίο αλλά θα
επαναριθμηθούν αυτές στα υπάρχοντα βιβλία.
Η νέα αρίθμηση θα ξεκινήσει από τον αύξοντα αριθμό 1 της πρώτης οικογενειακής
μερίδας της πρώτης δημοτικής ενότητας και θα τελειώσει με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό
οικογενειακής μερίδας της τελευταίας δημοτικής ενότητας του Καλλικράτειου Ο.Τ.Α.
σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση. Αν στο δημοτολόγια κάποιας δημοτικής ενότητας
υπάρχουν κενοί αριθμοί δημοτολογίου ή πάνω από μία οικογενειακή μερίδα με τον ίδιο
αύξοντα αριθμό και επιπλέον ένα γράμμα π.χ. 321,321α θα αριθμηθούν κανονικά.
Με τη συγκέντρωση των βιβλίων των δημοτολογίων των ΟΤΑ που ενώθηκαν στην
έδρα του νέου δήμου, θα εκδοθεί απόφαση του Δημάρχου με την οποία θα τεθεί σε ισχύ το
νέο δημοτολόγιο. Κάθε όμως Καλλικράτειος Δήμος θα εφοδιαστεί και με νέο βιβλίο
δημοτολογίου του ιδίου τύπου και των ιδίων διαστάσεων με αυτό που ήδη χρησιμοποιείται
(άρθρο 4 Π.Δ. 497/1991) στο οποίο θα γίνονται οι νέες εγγραφές. Το βιβλίο αυτό πριν από τη
χρήση του θα αριθμηθεί αρχίζοντας με τον αμέσως επόμενο αύξοντα αριθμό του αθροίσματος
του πλήθους των οικογενειακών μερίδων που περιλαμβάνονται στα δημοτολόγια των
καταργηθέντων Ο.Τ.Α.. Το νέο αυτό βιβλίο θα μονογραφηθεί και θα θεωρηθεί από τον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρα 6 παρ. 2 και 280 παρ. 1 του
Νόμου).
Επισημαίνεται ότι για την αρίθμηση του νέου βιβλίου δεν τάσσεται ως προϋπόθεση η
περάτωση της διαδικασίας αποτυπώσεως του νέου αριθμού παραπλεύρως του παλαιού στα
υφιστάμενα βιβλία, όπως δεν αποτελεί προϋπόθεση η ανωτέρω περάτωση για την έκδοση της
αποφάσεως του δημάρχου με την οποία θα τίθεται σε ισχύ το ενιαίο δημοτολόγιο το οποίο
προκύπτει βάσει των υπαρχόντων.
Μετά τον καταρτισμό του ενιαίου δημοτολογίου τα σχετικά με τη δημοτικότητα
έγγραφα εκδίδονται στο όνομα του νέου δήμου και παραλλήλως μνημονεύεται και το όνομα
της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία ανήκει ή από την οποία κατάγεται ο δημότης
(άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντα νόμου).
Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Κατά ανάλογο τρόπο και σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 2119/1993
(ΦΕΚ 23 Α) καταρτίζεται το μητρώο αρρένων του νέου Δήμου. Για την κατάρτιση του
ενιαίου μητρώου αρρένων δεν θα μεταφερθούν οι αντίστοιχες εγγραφές από τα παλαιά
μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών δήμων σε νέο αλλά το ενιαίο μητρώο αρρένων θα
αποτελείται από τα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. που ενώνονται.
Tα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των Ο.Τ.Α. που ενώνονται και αποτελούν το νέο
Δήμο θα συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου και θα αποτελέσουν το ενιαίο μητρώο
αρρένων.
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Τα εν λόγω μητρώα αρρένων θα τεθούν σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 280 παρ. 7).
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπογραμιστεί ότι:
• Η εγγραφή αδηλώτων οι οποίοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 2010 θα
πραγματοποιείται στο μητρώο αρρένων του πρώην δήμου ή κοινότητας
(άρθρο 2 του Ν. 2119/1993).
• Τα μητρώα αρρένων του έτους 2010 θα καταρτιστούν από τη τριμελή
επιτροπή που θα συγκροτηθεί στο νέο δήμο.
• Τα μητρώα αρρένων έτους 2011 που θα καταρτιστούν μέσα στο έτος 2012 θα
περιλαμβάνουν πλέον όλα τα άρρενα τέκνα Ελλήνων υπηκόων που
γεννήθηκαν το 2011 και απέκτησαν τη δημοτικότητα του νέου δήμου.
• Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά από τα μητρώα αρρένων που θα
περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες μέχρι και το έτος 2010 θα εκδίδονται στο
όνομα του νέου δήμου και θα αναφέρεται ο αύξοντας αριθμός μητρώου
αρρένων και το όνομα της δημοτικής ενότητας για τα έτη 1999 έως 2010 ενώ
για τους γεννηθέντες μέχρι και το έτος 1998 θα αναφέρεται ο αύξων αριθμός
του μητρώου αρρένων και το όνομα της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδικτυακό χώρο του
Υπουργείου μας (www.ypes.gr, στην ενότητα «Υπουργείο», υπο-ενότητα «Εγκύκλιοι –
Αποφάσεις»).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Άμυνας
Γενικό Επιτελείο Στρατού
(για την ενημέρωσή τους σχετικά
με τα διαλαμβανόμενα για την
κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων)
2.Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ3 Δ/νση Διοικητικών & Δικαστικών
Υποθέσεων
β) Προξενικές Αρχές
(μέσω ΥΠΕΞ)
3. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ. 10678 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
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3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΣΑΗΔ
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Γραφεία κ.κ Γεν. Δ/ντών
6. Γραφείο Δ/ντή
7. Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου
8. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να αναρτήσει τη παρούσα στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου)
9. Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων
10. Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου
11. Λοιπές Δ/νσεις του Υπουργείου
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