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Αγαπητή Κυρία, 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα, μετά την από 18.9.2008 τηλεφωνική 

επικοινωνία  της  συνεργάτιδός  μου  κυρίας  Α.  Παπαδοπούλου  μαζί  σας  ότι,  για  την 

περίπτωσή  σας  η  παρέμβαση  της  Αρχής,  η  οποία  εκδηλώθηκε  με  αποστολή 

τηλεομοιοτυπίας  και  τηλεφωνικών  επικοινωνιών  της  συνεργάτιδός  μου  με  τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως την Κοινότητα ***, το Δήμο ***, την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων  και  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  ήταν  αποτελεσματική,  καθόσον  οδήγησε  στη 

συμπλήρωση της εγγραφή σας στα Δημοτολόγια του Δήμου ***, και εν συνεχεία, στην 

έκδοση του αιτηθέντος πιστοποιητικού προς χρήση για την κτήση νέου τύπου αστυνομικής 

σας ταυτότητας. 

Ειδικότερα,  η  αναφορά  σας  προς  την  Αρχή  προκλήθηκε  από  την  άρνηση  του 

Δήμου  ***  να  σας  χορηγήσει  πιστοποιητικό  εγγραφής  σας  στα  Δημοτολόγια  της 

Κοινότητας  ***,  νυν  Δήμου  ***,  με  την  αιτιολογία  ότι,  παρότι  ήσασταν  κάτοχος 

Ελληνικής ταυτότητος και  διαβατηρίου από το έτος 1978 (κτήση ελληνικής ιθαγένειας 

λόγω γάμου, ορθόδοξου, με Έλληνα πολίτη, βάσει του καταργηθέντος πλέον άρθρου 4 

παρ.1  του  πρώην  ΚΕΙ-ΝΔ3378/1955)  η  εγγραφή  σας  στα  εν  λόγω  Δημοτολόγια  ήταν 

«ενδεικτική». Το με αρ. πρωτ. 13798/12.9.2007 έγγραφο του Δήμου *** υπογράμμιζε ότι 

«…*** …είναι γραμμένη με ενδεικτική εγγραφή και έχει την Αγγλική ιθαγένεια…». 

Δεδομένης  της  ύπαρξης  από  το  1978  Ελληνικής  ταυτότητός  σας,  την  οποία 

χρησιμοποιούσατε αδιαλείπτως μέχρι τη στιγμή που αιτηθήκατε την ανανέωσή της με τη 

νέου  τύπου  ταυτότητα,  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  αναζήτησε  τα  στοιχεία  που  είτε  θα 

αποδείκνυαν τον ισχυρισμό της ως άνω υπηρεσίας, ότι δηλαδή δεν είχατε την Ελληνική 



υπηκοότητα, είτε το δικό σας, που με βεβαιότητα υποστηρίζατε ότι μετά την τέλεση του 

γάμου σας, ο οποίος είναι ακόμη ισχυρός, είχατε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 

κατά το  επίμαχο χρονικό διάστημα,  προκειμένου να καταχωρηθεί  ο  γάμος  σας  και  να 

πραγματοποιηθεί κανονικά η εγγραφή σας στη μερίδα του συζύγου σας.

Από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή προέκυψε ότι πράγματι στην Κοινότητα 

*** υπήρχε εγγραφή σας στο Δημοτολόγιο, χωρίς την ένδειξη «ενδεικτική», καθότι από το 

με αρ. πρωτ. 421/9.9.1978 πιστοποιητικό της εν λόγω Κοινότητας προκύπτει ότι ήσασταν 

«…εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο της Κοινότητος με αρ. οικ. μερίδας ***. Αυτή γεννήθηκε  

εις ενφιλυτ Αγγλίας την 26η Σεπτεμβρίου του έτους …Το παρόν χορηγείται με αίτησή της για  

να το χρησιμοποιήσει για έκδοση διαβατηρίου». Επομένως από την πιστοποίηση αυτή δεν 

απόρρεε ουδεμία αμφιβολία ως προς το αν είχατε ήδη αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια.

Ωστόσο,  προκειμένου  να  εξαλειφθεί  κάθε  πιθανότητα  λάθους  ή  εσφαλμένης 

μεταφοράς στοιχείων από τη μια υπηρεσία στην άλλη, καθώς και για να αντικρούσουμε 

τους  ισχυρισμούς  του  Δήμου  ***  περί  «ενδεικτικής»  σας  εγγραφής,  ζητήσαμε  να  μας 

αποστείλουν φωτοαντίγραφα της εγγραφής σας στα βιβλία της Κοινότητας καθώς και των 

δικαιολογητικών που προσκομίσατε προκειμένου να γίνει αυτή η εγγραφή. 

Ο  Δήμος  ***  ανταποκρίθηκε  και  μας  απέστειλε  φωτοαντίγραφο  της  απόφασης 

εγγραφής σας στο Δημοτολόγιο της Κοινότητας *** καθώς και της εγγραφής αυτής καθ’  

εαυτής στο βιβλίο δημοτολογίου από το οποίο προκύπτει ότι η εγγραφή είναι κανονική ενώ 

υπάρχει  και  ταυτόχρονη  καταχώριση  του  γάμου  σας.  Στο  βιβλίο  βέβαια  φαίνεται 

αναγραμμένη και η ιθαγένεια την οποία είχατε μέχρι εκείνη της στιγμή, από γεννήσεώς 

σας,  δηλαδή  η  Αγγλική.  Αυτό  ενδεχομένως  ήταν  και  το  στοιχείο  που  οδήγησε  τους 

αρμοδίους  υπαλλήλους  του  Δήμου  να  «συμπεράνουν»  ότι  η  εγγραφή  σας  ήταν 

«ενδεικτική». 

Μετά από την επικοινωνία που είχαμε με τη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ενημερώσαμε το Δήμο *** να έλθει σε συνεννόηση είτε με τη Διεύθυνση 

Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου είτε με το αντίστοιχο Τμήμα της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην περίπτωση που χρειάζονταν περαιτέρω διευκρινήσεις, 

προκειμένου  εν  τέλει  να  προβεί  αυτεπάγγελτα  στη  συμπλήρωση  των  απαραίτητων 

στοιχείων,  όπως  άλλωστε  ορίζει  και  η  με  αριθμό  23  εγκύκλιος/17.4.2008  (Εγχειρίδιο 

λειτουργίας δημοτολογίου). 
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Το γεγονός ότι  το αίτημά σας ικανοποιήθηκε σημαίνει  ότι  η διαμεσολάβηση της 

Αρχής είχε θετικό αποτέλεσμα. Συνεπώς η υπόθεσή σας τίθεται πλέον στο αρχείο. Εφόσον 

κρίνετε ότι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι στο μέλλον για οποιοδήποτε άλλο θέμα 

εμπίπτει  στις  αρμοδιότητες  της  Αρχής,  μη  διστάσετε  να  απευθυνθείτε  και  πάλι  στον 

Συνήγορο του Πολίτη υποβάλλοντας νέα αναφορά.

Με τιμή

Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

3


