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Εκδδομε τον ακüλουθο νfuο που ψÞφισε η Βουλιt
¶ρθρο πýτο

Κυριüνεται ο Κιßδκαò ΔÞμων και Κοινοτιßτων, σιß,ι-
φωνα με τιò διατÜξειò τηò παρ. 6 του φθρου 76 του
Συιπüγμοτοò, ο οπο(οò Ýχει συιπαχθεßαπü την Επιτρο-
πÞ που σιιικροτÞθηκε, kat' εξουσιοδüτηση τηò παρ.2
του üρθρου ß4 του ν.¿42f2Oα4 (ΦΕΚ 1Φ Αº, με την urt'
αριθμ. 3544Ζ6.92004 απüφαση του Υπουργοý Εσωτφι-
κþγ, Δηιτüσιαò Διοýιησηò και ΑποκÝιπρωσηò (ΦΕΚ 1α§
Β'), üπωò Ýχει τροποποιηθεß και ισχΦι

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Δι{Μα κΑ ΚοιΝοΤι-|τΕΣ - ΣΥΣτΑΣΗ ΚΑ

ΑΡΜοΔιοτ}-πΗΣ

ΚΕΦΑ^Αιο Α,
ΓΕΝΙΚ}Ι ΔΑΤΑΞΙ

'Αρθρο 1

φþτοò Βαθμüò τηò Τοιτικιh Αυτοδιοftησηò
't. Η ΤοτηκÞ Αυτοδιοý<ηση, ωò Ýκφραοτι τηò λα'κfu

κυριαρχßαò αποτε}εß θεμελιιßδη θεσιιü του δημι5σιου
βßου των Ελλτινων, üπωò αιπιÞ κατοχυρþνεται απü τιò
διατüξειò του φθρου ß02 του ΣυιπÜγματοò και του
ΕυρωπαΚοý Χφτη ΤοπκÞò Αυτογομßαò που κυρþθηκε
με το ν. ß850ΙΙ9θ9 (ΦΕΚ 144 Α).

2 οι Διßτοι και οι Κοινüτητε4 σιτγφοτοþ τοιη Ορ
γανισμοιh ται Πρþτου Βαθμοιj τηò ΤοτηκΙηò Αιττοδιο(-
ησηò.

ΚΕΦΑΛΑο Β'

ΣΥΣΤΑΣ{ ΔΗλßτ»{ ΚΑ ΚοιΝοτι-ΓΩΝ

Μθρο 2
ΔÞμοι - Κοινüτητεò

1. ΔÞμοι εßναι:
α) ¼σοι Ýχουν φη σιισταθεß με νüμο.
β)¼σοι τφοφχοιπαι απü Ýνωιπ1 Δrfurωv Þ Διfuων και

ΚοινοτÞτων Þ ΚοινοτÞτιοι σιjμφοινα με τιò διατüξειò
του φθρου 3 του παρüιποò.

ßΙqψνßου ?Q06
γ) ¼σεò Κοινüτητεò Ýχουν πληθυσι,ιü üνω των τεσ-

σφων χιλιÜδων (4,000) κατοßκων κατÜ την τελευταßα
απογραφÞ

2 Κοινüτητεò ε(ναι þεò Ýχουν Þδη σιισταθεß Þ δια-
τηρηθεß με νιßμο.

3. Οι ΔÞμοι διαφοιßιπαι σε δητοτκd διαμερßσlιατα,
σιßμφωνα με το φθρο 117.

4. Στουò Δfuουò και στιò Κοινι5τητη που σιιστÞθηκαν
με το üρθρο ß του ν,25Φ/ΙΦ7 (ΦΕΚ 244 Α), η εδαφκÞ
πφιφερεια κÜθε Ο.ΤΑ που καταργÞθηκε και κüθε οι-
κισμοý που προσαρτÞθηκε αποτελε( υποδιαhεση τηò
ενιαßαò εδαφκÞò περιφÝρειαò του νþυ Διfuου Þ τηò
Κοινüτηταò και ονομÜζεται ΙΤοπκü Διαμφισμα,.

ΤοπκÜ διαμερßσματα αποτελοþ, επßστιò, οι ΔÞμοι και
οι Κοινüτητεò που καταργÞΦlκαν κατüπιν σιτνÝνωστιò,
σιßμφωνα με τιò διατüξειò των vfuωv ß416Λ9θ4 (ΦΕΚ 1S
Α') και 1622ηθ86 (ΦEt( φ Α}

'Αρθρο 3
¸νω<πι Δτμων και Κοινοτιlτων

ß. Δη.ιοι Þ Κοινüτητη ποιJ σι,ινορεþυν μποροþ να
ενιοθοýν σε Ýναν οργανισμü Τοπυ<τft Αυτοδιο(κησηò
ωò Þ;ò:

α Δþ Þ πφισσüτεροι ι5μοροι ΔÞμοι μποροýν νο εναι-
θαßν και να αποτελÝσουν Ýνα ΔÞμο μετü απü αποφü-
σειò των δημοτκιüν τουò συlφουλßων που λαμβÜνοιπαι
με ττλειοιρηφßα των τριιüν πfuτπων (3Ι5) του σιινολκοιj
αριθμοý των μελþν κÜθε σιιμβουλßω.

β. Μßα Þ περισσüτερεò Κοινüτητεò, που σιJνορεþυγ
με Ýνα ΔÞμο, μποροιßν να ενωθοþ με αυτüν, μετü απü
αποφÜσαò των σιη^φουλßων τοιη και απι5φαση του δη-
μοτκοý σνμβουλßου, που λαμβÜνοιπαι με πλειφιηφßα
των τριιüν πfuτπων (3/5) του συνολκοý αρΦμοý των
μÞþν κüθε σιιφουλßου.
γ.Δþ Þ περισσüτερη ομορεò Κοινüτητη μποροιjν

να ενωθοιjν και να αποτÞÝσουν Ýνα Δfuο, μετü απü
αποφüσαò τον συφουλ(οιν τα,ιò που λαμβÜνοιπαι με
ατιλÞ πtυιοψηφßα

2 Οι ενιüσειò τθν περιτπιüσεων α', β'και γ'τηò προ-
ηγοιßμενηò παραγρüφου εßναι δυνατüγ να γ(νουν και
κατüπιν τοτηκοιj δημοιμηφßqιατοò κατÜ τη διαδκασßα
του φθρου 2Ι6.

3. ßΙε τιò αποφÜσειò τηò παρ.1 του παρüιποò φθρου
προτε(νεται το üνομα και η δρα του νÝου Οργανι-
ομοý.
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¶ρθρο 15
ΚτÞστι δημοτικü.τηταò

1. Το τÝRνο που γεwÞθηκε σε γÜμο των γονÝων του
εßναι δημüτηò του ΔÞμου Þ τηò Κοινüτηταò, üπου εßναι
γραμμÝνοò ο πατÝραò Þ η μητφα του. Οι γονεßò υπο-
χοεοýτται, ε\ποò τηò προθεσμßαò προò δÞλωση τηò
γÝνγησηò του πρþτου τÝχνου τουò! να προσδιορßσουν

με αμετüκλητη δÞλωσÞ τουò ενþπιον του ληξιÜρχου
του τüπου κατüρτισηò τηò σlòετικÞò ληξιαρχικÞò πρü-
ξηò τη δημοτκüτητÜ του. Η δÞλωση αυτÞ προσδιορßζει
τη δημοτικüτητα και των τÝκνων που θα γενιπιθοιßν
μεταγενÝòπερα. Αν για οποιονδÞποτε λüγο δεν γßνει η
παραπÜνω δÞλωση, το τÝκνο αποκτü τη δημοτικüτητα
του πατfoα.

Αν η επιμÝλεια περιÝλθει στον Ýναν απ6 τουò γονεßò,
με τελεσδικη δικαστικÞ απι5φαση που εκδδεται κατÜ
την τακτικÞ διαδικασßα, το τÝκνο αποκτÜ τη δημοτκü-
τητα του γονÝα αυτοý.

2 Το τÝκνο που γεwÞθηκε χωρßò γüμο των γονÝων
του εßναι δημüτηò του ΔÞμου Þ τηò Κοινüτηταò üπου
εßναι δημüτηò η μητφα του.

Σε περßτπωση αναγνþρισηò, ενþ Þταν ανÞλκο, μπορεß
να αποκτÞσει με αμετüκλητη δÞλωση των γονÝων του
òπο ληξßαρχο του τüπου καταχþρισηò τηò δÞλωσηò
αναγνþρισηò τη δημοτκüτητα του πατÝρα Þ τηò μητÝ-
ραò απü τüτε που Ýγινε η αναγνþριση. Σε περßτπωση,
επßσηò, αναγνþριοτlò με δικαστικÞ απüφαòτη, αν η δη-
μοτικüτητα δεν καθορßζεται με αυτÞν αποκτÜ εκεßνη
τηò μητφαò του.

3. Το τüκνο που με τη γÝwησÞ του δεν αποκτÜ αλ-
λοδαý ιθαγÝνεια Þ εßναι üγνωòπηò ιθαγÝνειαò εßναι
δημüτηò του ΔÞμου Þ τηò Κοινüτηταò üπου γεννÞθηκε
Þ βρÝθηκε.

4. Το πρüσωπο που υιοθετεßταL ενþ εßναι ανÞλικοò
αποκτü τη δημοτικüτητα του θετοý γονÝq αφüτου υι-
οθετÞθηκε. Σε περßτπωση υιοθεσßαò απü συζιjγουò Þ
υιοθεσßαò απü τον Ýνα σιßυγο του ανÞλκου τÝκνου του
Ü}ýου, εφαρμξονται και για το θετü τεκνο ανιßλογα οι
διατÜξειò τηò παραγρüφου 1.

§ Ο ενÞλικοò¸λληναò πολßτηò, που δεν εßναι εγγε-
γραμμÝνοò σε δημοτολüγιο και συντρÝχει νι5μψη περß-
τπωση εγγραφÞò του, γßνεται δημüτηò στο ΔÞτ Þ την
Κοινüτητα τηò κατοκßαò του Þ καταγωγτßò του, και αν
εßναι κüτοκοò Þωτερκοý, òπο Δfuο Þ την Κοινüτητα
που επιθυμεß

6. Ο αλλοδαπüò που Ýχει αποκτÞσει την ε}ÞηνικÞ
ιθαγÝνεια, με αßτησÞ του γßνεται δημüτηò στο ΔÞμο Þ
σττlν Κοινüτητα τηò κατοικßαò του Þ αν εßναι κüτοικοò
Þωτερκοý ιπο ΔÞμο Þ σπιν Κοινüτητα που επιθυμεß

7. ο ενÞ}ιικοò Þ ο Ýγγαμοò μπορεß με αßτησÞ του μετÜ
απü μßα διετßα να γßνει δημüτηò σε κüποιο ΔÞμο Þ Κοι-
νüτητα, üταν αποκτü εκεßμüνψη κατοικ(α. Αν Ýναò απü
τουò γονεßò μεταδημοταßσει, οι γονεßò προσδιορßζουν με
αμετüκλητη δÞλωσÞ τουò στο δÞιαρχο Þ Πριjεδρο τηò
Κοινüτηταò απü üπου μεταδημοτεýει, τη δημοτικüτητα
των ανÞλκων τÝχνων τουò.

Αν για οποιονδÞποτε λüγο δεν γßνει η ποραπüνω δft
λωση, τα ανÞλκα τÝκνα που Ýχουν τη δημοτικüτητα
αυτοý που μεταδημοτεþι ακολουθοþ τη νÝα δημο-
τικüτητü του, ον üμωò δεν την Ýχουν, διατηροιjν τη
δημοτκüτητü τουò. Η διετßα τηò μüνψηò κατοικßαò που
απαιτεßται για τη μεταδημüτευσττ αποδεκνιjεται με βε-
βαßωση του δημφχου που εκδßδεται σιßμφωνα με τιò
διατüξειò του üρθρου Ζ9.

8. Δεν 9.ηgιι9_ßτòιη !φ9ψ!τΦεqι τηò διετοιh κατοκßαò
για,πι μρτ.qQημüτευση:

g]Ιου αγüòJòυ*gJζßιòι}ι_γτ*γΩ" Ωποκτ,Þσει τη δη"ιο-
τκüητòιτομ.jλλοιι _, . -,..

β) Των πρþην συζýγων, λüγω λιßσεωò του γÜμου, για
να αποκτÞσουν τη δημοτικüτητα που εßχαν πριν απü
το γÜμο,

γ) Του εγÞλι,τοιι*.ι¿ρκcl$Ýγ.ου.γα αποκτÞσει την .cιp-
χκÞ δτιμgτκüτητq*ποτr."εfug.ο.ßδιοò Þ.οι γ_ονεh του. Η
δ_ι1γgτ1imlα αυτÞ παρÝχεται για μια μüνο φορÜ

¶ρθρο 16
Μεταδημüτευση υποψηφßων στιò δημοτικÝò

και κοινοτικÝò εκλογÝò
1. ΕπιτρÝπεται η μεταδημüτευση χωρßò τη σιινδρομÞ

των προýποθÝσεων τηò παρ. 8 του Üρθρου 15, üταν
πρüκειται μüνο για την υποβολÞ υποψηφι6τηταò σε
δημοτκÞ και κοινοτικÝò εκλογÝò στουò ΔÞμουò και
τιò Κοινüτητεò των Νομþν ΑττικÞò και Θεσσαλονßκηò
και στουò ΔÞμουò Þ τιò Κοινüτητεò των νομþη <πην
περιφÝρεια των οποßων υπÜγεται ο Δτμοò Þ η Κονüτητα
που ο υποψ/ηφιοò εßναι Þ Þταν πριν γραμμÝνοò στα Μη-
τριüα ΑρρÝνων Þ στα δημοτολüγια Þ στουò εκλογκοιßò
καταλüγουò.

2 Το δκαßωμα αυτü μπορεß να ασκηθεß απü την 1η
Αυγοιß<που του Ýτουò διενÝργειαò των εκλογþν μÝχρι
την προηγοιηιενη ημφα τηò κατüθεσηò στο αρμüδιο δι-
καστÞριο τηò δÞλωσηò κατÜρτισηò των συνδυασμþν. Η
απÜραση μεταδημüτευοτlò εκδδεται υποχιοεωτκÜ μÝσα
στην δια προθεσμßα και εßναι αμÝσωò εκτελεστÞ

Η απüφαση μεταδημüτευαιò παþι να ισlòýει μετÜ
την παρÝλευòπ1 τριþν (3) μηνþν οπü την ανακÞρυφ1
των συνδυασμþν, εφüσον αυτüò που μεταδημüτευσε
δεν ανακηρÜθηκε υποιl/τριοò. Σε αιπßθετη περßτπωση
εφαρμüζεται, κατÜ τα λοιπÜ η παρüγραφοò 7του προ-
ηγοιßμενου φθρου.

¶ρθρο 17
Απþλεια τηò δημοτκüτηταò

Η απþλεια τηò δημοτικüτηταò επÝρχεται αυτοδßκαια
ανÞορτÞτωò του χοüνου που συιπελεßται η σχετικÞ
διαγραφÞ

α) Με την απþλεια τηò ε}ληνικτò ιθαγÝνειαò
β) λΙε την απüκτηση νÝαò δημοτικüτηταò ΔÞμου Þ

Κοινüτηταò.

¶ρθρο 1θ
Δημοτολüγιο

1.α. Δημοτολüγιο τηρεßται σε κüθε ΔÞμο και Κοινüτητα,
òπο οποßο καταχωροιßιιταò με αßτηστι των ενδιαφερÜ
μενων Þ αυτεπÜγγελτα, οι δημüτη και των δþ φýλων,
κατÜ οικογÝνεια, με Φιαßτερο, για κüθε οκογÝνεια, αÝ
ξοιπα αριθμü (οκογενειακÞ μερδα).

β Οι α<λογκοßκατdλσγοι των Δßιων και ΚοινοτÞτων κα-
ταρτζοιπαι με βÜση τα στοιχεßα των εγγραφ<üν και ιΕτα-
βολων, πα, καταχωροιjιπαι στα αγτßστοιχα δτμοτολüιΔα

γ. Το σιßνολο των δημοτολογßων των Δfoßων και Κοι-
νοτÞτων τηò Χφαò με üλεò τιò εγγραφÞ και μεταβο-
λÝò που καταχωροιJιτται σε αυτü σιτγκροτοþ το Εθνικü
Δημοτολüγιο.

2 Στουò ΔÞμουò και Κοινüτητεò που προφχοιπαι
απü Ýνωση καταργlθÝντων Διfußων και Κοινοτιlτων το
δημοτολüγιο εßναι eνιαßο και τηρεßται κατÜ τοπικü δι-
αμÝριqτα.


