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ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η υποχρέωση στην τακτοποίηση της Αστικής και ∆ηµοτικής κατάστασης του
πολίτη και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτήν:
8 ερωτήσεις και περισσότερες απαντήσεις
1. Τι ορίζεται ως Αστική και ∆ηµοτική κατάσταση;
Κάθε πρόσωπο ενταγµένο σε ένα κοινωνικό σύνολο, προσδιορίζεται εξατοµικευµένα
από µια σειρά γεγονότων και πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά και µόνο στο
ίδιο και είναι καταγεγραµµένα σε ειδικούς καταλόγους (Βιβλία, ηλεκτρονικά αρχεία)
υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ειδικότερα των Ληξιαρχείων. ∆ηµοτολογίων
και Μητρώων Αρρένων των ∆ήµων και Κοινοτήτων της χώρας, των Ειδικών
Ληξιαρχείων και των Ελληνικών Προξενικών Αρχών. Τα γεγονότα αυτά που
προσδιορίζουν την προσωπική κατάσταση κάθε ανθρώπου είναι η γέννηση, ο γάµος, ο
θάνατος και επακόλουθα µια σειρά άλλων γεγονότων που αλλάξουν την προσωπικά
στοιχεία, όπως είναι η ονοµατοδοσία, βάπτιση, υιοθεσία, η αφάνεια, το διαζύγιο.
Η καταχώριση και τακτοποίηση όλων αυτών των προσωπικών στοιχείων κατά
τον τρόπο που απαιτεί η Πολιτεία συνιστούν την αστική και δηµοτική κατάσταση
του κάθε έλληνα πολίτη.
Σήµερα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών των ∆ήµων και Κοινοτήτων λειτουργούν οι
Υπηρεσίες (∆ιευθύνσεις, Τµήµατα) των Ληξιαρχείων, των ∆ηµοτολογίων και των
Μητρώων Αρρένων (µόνο για τους άνδρες). Η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών
διέπεται από το Ν. 341/1976, όπως τροποποιήθηκε µε νεότερες διατάξεις περί
Ληξιαρχικών πράξεων, Π.∆. 410/95. Π.∆.497/91, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
2307/95 και τον Ν. 2503/97 «Περί ∆ηµοτολογίου».

2. Ποιες είναι ακριβώς οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών που ασχολούνται µε την
Αστική και ∆ηµοτική κατάσταση του πολίτη;
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ:
Είναι υπηρεσίες των ∆ήµων και Κοινοτήτων όλης της χώρας. Τα ληξιαρχεία
συγκροτούνται µε βάση τη ληξιαρχική περιφέρεια που καλύπτει τη γεωγραφική
έκταση κάθε ∆ήµου ή κάθε Κοινότητας. Στα Ληξιαρχεία τηρούνται ληξιαρχικά βιβλία
γεννήσεων, γάµων, θανάτων και εκθέσεων. Στα Βιβλία αυτά καταχωρούνται
ειδικότερα οι γεννήσεις, σι ονοµατοδοσίες, οι υιοθεσίες, µεταβολές επωνύµου, η
αφάνεια, οι γάµοι, τα διαζύγια, οι ακυρώσεις γάµου, οι θάνατοι και γενικά κάθε
γεγονός που αφορά στην προσωπική κατάσταση του προσώπου και έχει νοµική
συνέπεια και σχέση µε την κρατική λειτουργία (π.χ. καθορισµός ή κτήση ιθαγένειας,
έκδοση δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας, στρατολογικά θέµατα).
Τα Ειδικά Ληξιαρχεία µπορούν να συσταθούν µε έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος,
σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 50.000 κατοίκους και εξυπηρετούν ειδικές
ληξιαρχικές ανάγκες, όπως την εγγραφή ληξιαρχικών γεγονότων του εξωτερικού.
Κάθε ληξιαρχικό γεγονός που συµβαίνει στα όρια ενός ∆ήµου της χώρας δηλώνεται
άµεσα στο αρµόδιο Ληξιαρχείο όπου συντάσσεται ληξιαρχική πράξη για την οποία ο
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει αντίγραφο όταν χρειάζεται. Τα ληξιαρχεία
χορηγούν αντίγραφα ή αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάµου,
θανάτου.
Οι ελληνικές προξενικές αρχές λειτουργούν επίσης ως ληξιαρχεία για τα καταγραφή
ληξιαρχικών γεγονότων που γίνονται στην αλλοδαπή και αφορούν τους Έλληνες που
µένουν εκεί.
∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ:
Είναι δηµοτικές υπηρεσίες που τηρούν το δηµοτολόγιο δηλαδή τον κατάλογο των
δηµοτών, όσων δηλαδή προσώπων ανήκουν και είναι εγγεγραµµένοι στο
συγκεκριµένο ∆ήµο της χώρας. Κάθε έλληνας υπήκοος είναι δηµότης ενός δήµου ή
µιας κοινότητας. Στο δηµοτολόγιο είναι εγγεγραµµένοι µόνο έλληνες πολίτες και
καταχωρούνται µε βάση την οικογενειακή µερίδα που τηρείται για τον καθένα και την
οικογένεια του. Μετά τη σύνταξη κάθε ληξιαρχικής πράξης σε οποιοδήποτε
ληξιαρχείο της χώρας ακολουθεί η υποχρέωση καταχώρισης της πράξης αυτής στο
∆ήµο ή την Κοινότητα όπου ο κάθε πολίτης διατηρεί την οικογενειακή του µερίδα.
ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ:
Είναι δηµοτικές υπηρεσίες που τηρούν καταλόγους των αρρένων πολιτών οπό τη
στιγµή που θα γεννηθούν προκειµένου να παρακολουθείται και να τακτοποιείται η
στρατολογική κατάσταση των δηµοτών. Σε κάθε Νοµαρχία και κάθε στρατολογικό
γραφείο τηρούνται όµοια αντίτυπα του µητρώου αρρένων όλων των δήµων και
κοινοτήτων που υπάγονται στην περιφέρεια τους. Όλοι οι άρρενες έλληνες υπήκοοι
που διαµένουν είτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας υποχρεωτικά
εγγράφονται σε µητρώο αρρένων δήµου ή κοινότητας του Κράτους. Το ίδιο ισχύει και
για όσους αποκτούν στη διάρκεια της ζωής τους την ελληνική ιθαγένεια.

3. Ποιος και πότε πρέπει να δηλώνει τα Ληξιαρχικά γεγονότα στις αρµόδιες
υπηρεσίες των ∆ήµων;
Κάθε ληξιαρχικό γεγονός πρέπει να δηλώνεται από τα πρόσωπα που έχουν σχέση µε
αυτό.
Πιο συγκεκριµένα:
Για τη γέννηση, υπόχρεοι να δηλώσουν το γεγονός είναι ο πατέρας του παιδιού, ο
γιατρός ή η µαία που παρέστησαν στον τοκετό; ενώ η δήλωση µπορεί να γίνει και από
το διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατος που γεννήθηκε το παιδί, από τη µητέρα και
κάθε πρόσωπο που παρέστη στον τοκετό, Η δήλωση πρέπει να γίνει µέσα σε δέκα
ηµέρες από τη γέννηση, αλλιώς επιβάλλεται πρόστιµο από το ληξιαρχείο.
Για την ονοµατοδοσία δηλαδή τη δήλωση ονόµατος του παιδιού χωρίς να γίνει
βάπτιση, πρέπει να κάνουν δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και οι δύο γονείς ή ο ένας
µε εξουσιοδότηση του άλλου θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ο γονέας που
έχει τη γονική µέριµνα του παιδιού σε περίπτωση άγαµης ή διαζευγµένης µητέρας ή
διαζευγµένου πατέρα.
Για τη βάφτιση υποχρεωµένοι να κάνουν δήλωση είναι ο γονείς του παιδιού . ο
ανάδοχος και ο συγγενής εξ αίµατος, µέσα σε 90 ηµέρες από την ηµέρα τέλεσης της
βάπτισης.
Για το θάνατο, υποχρεωµένοι να κάνουν δήλωση είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς και
ο οποιοσδήποτε λαµβάνει άµεση και προσωπική γνώση του γεγονότος του θανάτου
µέσα σε 24 ώρες από αυτόν. Αν η δήλωση γίνεται µετά την παρέλευση των 24 ωρών
χρειάζεται εισαγγελική παραγγελία. Εάν γίνει αργότερα χρειάζεται δικαστική
απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω η υποχρέωση είναι διαζευκτική και εάν γίνει
από κάποιο πρόσωπο δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.
4. Πού εντοπίζεται το πρόβληµα στον Τσιγγάνικο πληθυσµό;
Η τακτοποίηση της αστικής και ∆ηµοτικής κατάστασης των πολιτών αποτελεί τη
νοµική «απόδειξη» της ύπαρξης τους: της προσωπικής και οικογενειακής τους
κατάστασης και γενικότερα της κοινωνικής τους ένταξης στο πλαίσιο της
ευνοµούµενης πολιτείας.
Η αναγκαιότητα αυτή συντρέχει φυσικά και στο πρόσωπο των Τσιγγάνων
προκειµένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη - εάν δεν την έχουν ήδη
από τη γέννηση τους - και την ένταξη τους στην οργανωµένη κοινωνία. Η
τακτοποίηση της αστικής κατάστασης του Τσιγγάνου πολίτη είναι αναγκαία για να
αποδεικνύει τις σχέσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο της οικογένεια του (συγγένεια) και
της θέσης του ως πολίτη στο ∆ήµο ή την Κοινότητα που κατοικεί. Αντίθετα η µη
τακτοποίηση όλων των προσωπικών αυτών στοιχείων, δηµιουργεί έναν βασικό
παράγοντα κοινωνικού αποκλεισµού του. αφού η κτήση και η άσκηση όλων των
πολιτικών δικαιωµάτων που έχουν σχέση µε τα βασικούς τοµείς οργάνωσης της
πολιτείας, δηλαδή την υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κατοικία, το
δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, προϋποθέτει τουλάχιστον την ταυτοποίηση
του προσώπου.

Η εµπειρία αποδεικνύει ότι οι Τσιγγάνοι έρχονται αντιµέτωποι µε τις εκκρεµότητες
στην αστική και δηµοτική τους κατάσταση, όταν θέλουν να διευθετήσουν προσωπικές
τους υποθέσεις για να αξιοποιήσουν κάποια δικαιώµατα τους, δηλαδή όταν
χρειαστούν πιστοποιητικά από τους ∆ήµους για να εγγράψουν τα παιδιά τους στο
σχολείο, για να νοσηλευτούν ή να γεννήσουν τα παιδιά τους, για να πάρουν κάποια
οικονοµικά βοηθήµατα από την Πολιτεία, για να αποκτήσουν άδειες κυκλοφορίας
αυτοκινήτων επαγγελµατικών, για να πάρουν άδεια µικροπωλητή ή πωλητή αγορών,
για να τακτοποιήσουν τη στρατολογική τους κατάσταση.
Οι χρόνιες εκκρεµότητες στον τοµέα αυτόν, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου
εγγραφές ή λανθασµένες εγγραφές των ληξιαρχικών στοιχειών, επιλύονται δύσκολα
και µόνο µε την παρέµβαση των ∆ικαστικών αρχών (Εισαγγελίες, ∆ικαστήρια). Αυτό
συνεπάγεται οικονοµικό κόστος που δύσκολα αντιµετωπίζεται από τους Τσιγγάνους
µε τις ελάχιστες οικονοµικές τους δυνατότητες.
5. Ποιες είναι λοιπόν οι πρακτικές συνέπειες για τους Τσιγγάνους πολίτες όταν
υπάρχουν προβλήµατα τακτοποίησης της αστικής και δηµοτικής τους
κατάστασης;
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Η αδυναµία απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειας (υπηκοότητας) και η
αδυναµία άσκησης όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από την ιδιότητα
του έλληνα πολίτη.
Η αδυναµία απόδειξης των προσωπικών στοιχείων και της ταυτότητας του
προσώπου.
Η αδυναµία έκδοσης πιστοποιητικών από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες για
να χρησιµοποιηθούν για έκδοση ταυτότητας, εγγραφής στο σχολείο, κοινωνική
ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, λήψη επιδοµάτων από την Πολιτεία, λήψη
διπλώµατος οδήγησης ή άδειας εργασίας.
Η σύγχυση ως προς την ταυτότητα ενός προσώπου που µπορεί να
δηµιουργήσει εµπλοκή σε θέµατα απονοµής της δικαιοσύνης και έκτισης
ποινών.
Η αυξηµένη παραβατικότητα.
Η αδυναµία απόδειξης συγγενικών σχέσεων και γάµου όπου χρειάζεται.
Η εµπλοκή σε παράνοµα κυκλώµατα εµπορίας ανθρώπων ή υιοθεσιών που
στιγµατίζουν κοινωνικά µια ολόκληρη κοινωνική οµάδα.
Η αδυναµία της χρήσης κάποιων ευνοϊκών πολιτειακών ρυθµίσεων σε θέµατα
προνοιακής, εκπαιδευτικής ή στεγαστικής πολιτικής.
Η εύκολη χειραγώγηση τους και η αδύναµη θέση τους σε ζητήµατα ακόµη και
παράνοµων δραστηριοτήτων.
Η διαιώνιση του προβλήµατος στα παιδιά τους µε την αδυναµία νοµίµων
δηλώσεων στα Ληξιαρχεία, όταν γεννιούνται παιδιά εφόσον οι γονείς δεν
έχουν τακτοποιηµένη την Αστικοδηµοτική τους κατάσταση. Μπορεί ακόµη να
δηµιουργούνται και νέα προβλήµατα όταν στα νεογέννητα παιδιά που πρέπει
να δηλωθούν δίνονται αναγκαστικά λανθασµένα στοιχεία καταγωγής π.χ. η
γιαγιά ή η θεία δηλώνεται ως µητέρα, ο παππούς ή ο θείος ή ο οποιοσδήποτε
σαν πατέρας κ.ο.κ.

6. Ποιες είναι οι αιτίες δηµιουργίας του προβλήµατος;
Γενικές αιτίες:
•

Θεσµική έλλειψη πληροφόρησης του γενικού πληθυσµού για τις υποχρεώσεις
του πολίτη σε σχέση µε την τακτοποίηση της Αστικοδηµοτκής κατάστασης και
των συνεπειών της σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει.

•

•

•

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. για
συναλλαγή µε ειδικές οµάδες πολιτών µε γνώση των ειδικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν και των ειδικών συνθηκών στις οποίες ζουν. Τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν αρκετά αποκεντρωµένα δε
στελεχώνονται από προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις και παραπέµπουν τα
περιστατικά πάλι στις αρµόδιες Υπηρεσίες των ∆ήµων ή αργούν υπερβολικά
να προχωρήσουν σε λύσεις του προβλήµατος όχι µε ευθύνη πάντα µε ευθύνη
δική τους.
Έλλειψη ενδοϋπηρεσιακής επικοινωνίας των ληξιαρχείων και των
δηµοτολογίων ή µητρώων αρρένων στους ∆ήµους µεγάλων αστικών κέντρων
που εξαναγκάζει τους πολίτες να τρέχουν οι ίδιοι από το Ληξιαρχείο στο ∆ήµο
και το αντίθετο για να διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους, παρόλο που υπάγονται
και οι δύο Υπηρεσίες στον ίδιο ∆ήµο και συνήθως έχουν µηχανογράφηση.
Έλλειψη κάποιου εξειδικευµένου, αλλά εκλαϊκευµένου συνοπτικού εγχειριδίου
για άµεση ενηµέρωση των πολιτών, όσο και των υπαλλήλων που εµπλέκονται
στα θέµατα αυτά. Είναι συνηθέστατο το φαινόµενο ένας υπάλληλος να
γνωρίζει αυστηρό το αντικείµενα του και να µην µπορεί να δώσει γενικότερη
ενηµέρωση για επίλυση ενός θέµατος.

Ειδικές αιτίες που συντρέχουν για τους Τσιγγάνους πολίτες :
• Αναλφαβητισµός και γενικότερα έλλειψη εκπαίδευσης στο µεγαλύτερο
πληθυσµό των τσιγγάνικης καταγωγής Ελλήνων που συνεπάγεται την πλήρη ή
την µερική γνώση των ζητηµάτων αυτών και τη σηµασία της τακτοποίησης
τους.
• Άρνηση προσαρµογής στις απαιτήσεις της ∆ιοίκησης λόγω µιας γενικότερης
αµφισβήτησης του ρόλου της.
• ∆ιαρκής µετακίνηση εποχιακά απασχολούµενων Τσιγγάνων.
• Απροθυµία ή άρνηση των δηµοτικών αρχών να καταγράφουν τσιγγάνικο
πληθυσµό στα όρια τους λόγω των «συνεπειών» που µπορεί να έχει η
µονιµότερη εγκατάσταση Τσιγγάνων σε µια περιοχή και της αντίδρασης που
µπορεί να δηµιουργηθεί από τον υπόλοιπο πληθυσµό παρόλο που συχνά οι
Τσιγγάνοι χρησιµοποιούνται ως εύκολα χειραγωγούµενη εκλογική πελατεία.
• Η δυσκολία πρόσβασης των Τσιγγάνων στις αρµόδιες υπηρεσίες λόγω των
πρακτικών δυσκολιών εξαιτίας των συνθηκών της ζωής τους (εγκατάσταση σε
καταυλισµούς µακριά από το πολεοδοµικό συγκρότηµα, συχνά χωρίς ή µε
κακή συγκοινωνία; ανάγκη µετακίνησης της µητέρας µε όλα τα παιδιά της),
της απόρριψης που συχνά αντιµετωπίζουν και της δικαιολογηµένης ανάπτυξης
αισθήµατος πολιτών β' κατηγορίας καθώς και της δυσκολίας επικοινωνίας µε
τους υπαλλήλους µε διοικητικούς όρους ειδικά όταν συναντούν απροθυµία
εξυπηρέτησης από αυτούς.
• Η έλλειψη ειδικών κέντρων υποστήριξης και συµβουλευτικής ή υπαλλήλων
που να γνωρίζουν ακόµη και τη γλώσσα τους σε περιοχές µεγάλης
συγκέντρωσης Τσιγγάνικου πληθυσµού.
7. Ποιες είναι οι ενδεικνυόµενες ενέργειες από την πλευρά των αρµοδίων
υπηρεσιών και των φορέων υποστήριξης Τσιγγάνων για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος αυτού;
Οι Τσιγγάνοι, όπως και µεγάλο µέρος των Ελλήνων πολιτών, κατέχονται από
αισθήµατα δυσπιστίας απέναντι στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και αµφισβήτησης των
προθέσεων του Κράτους απέναντι τους.

Η σταδιακή απόκτηση εµπιστοσύνης που θα οδηγήσει και στην ευκολότερη
κατανόηση των θεσµών από την πλευρά τους απαιτεί µια σειρά ενεργειών από τους
φορείς της Πολιτείας, που συνίστανται εύληπτη πληροφόρηση, για την υποχρέωση
που αφορά στην τακτοποίηση της Αστικής και ∆ηµοτικής κατάστασης (δήλωση
ληξιαρχικών γεγονότων, διερεύνηση του καθεστώτος Αστικής και ∆ηµοτικής
κατάστασης του προσώπου, παραποµπή σε αρµόδιες Υπηρεσίες).
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ, οι ενέργειες που µπορούν να γίνουν από τις ∆ηµοτικές
Υπηρεσίες είναι:
∆ιερεύνηση ∆ηµοτικής κατάστασης των Τσιγγάνων που ζουν στα όρια τους
και καµπάνια ενηµέρωσης των ζητηµάτων αυτών στους τόπους εγκατάστασης
τους σε συνεργασία µε δικούς τους συλλογικούς φορείς (π.χ. σωµατεία).
Προτροπή για δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων στα Ληξιαρχεία και στα
∆ηµοτολόγια των ∆ήµων όπου ανήκουν, καθώς και ενηµέρωση για την
χρησιµότητα αλλά και για την υποχρεωτικότητα της δήλωσης αυτής.
Ενηµέρωση για το ρόλο των Ληξιαρχείων και ∆ηµοτολογίων και του τρόπου
συναλλαγής µε αυτές τις Υπηρεσίες.
Επισήµανση των γεγονότων που χρειάζονται δήλωση στο Ληξιαρχείο που
είναι: γέννηση, βάπτιση ή ονοµατοδοσία, γάµος - πολιτικός και θρησκευτικός
σε επίσηµο δόγµα αναγνωρισµένης θρησκείας (όχι Τσιγγάνικος), διαζύγιο,
αλλαγή στο καθεστώς πατρότητας των παιδιών, υιοθεσία, αφάνεια, θάνατος.
Συµβουλευτική υποστήριξη, ώστε οι δηλώσεις να γίνονται σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα από την τέλεση του γεγονότος αλλά και οποτεδήποτε
υποπέσει στην αντίληψη των υπαλλήλων µε την παρατήρηση ότι υπάρχει ένα
µικρό διοικητικό πρόστιµο που δεν είναι αποτρεπτικό.
Ευελιξία και ανεκτικότητα των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις δηµοτικές
υπηρεσίες, συνεργασία και διάθεση για περισσότερη εξυπηρέτηση λόγω των
µικρότερων επικοινωνιακών δυνατοτήτων των Τσιγγάνων.
8. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Τσιγγάνοι πολίτις για την τακτοποίηση της αστικής
κα^ δηµοτικής τους κατάστασης και τις συναλλαγές τους µε τις Εµπλεκόµενες
Υπηρεσίες (Ληξιαρχεία, ∆ηµοτολόγια, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών);
Κάθε δήλωση στο Ληξιαρχείο ακολουθείται από τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης,
αντίγραφο της οποίας δίδεται στον πολίτη και την προσκοµίζει στον ∆ήµο (Τµήµα
∆ηµοτολογίου) στον οποίο έχει την οικογενειακή του µερίδα.
Η οικογενειακή µερίδα που τηρείται στα ∆ηµοτολόγια του κάθε ∆ήµου (ή Κοινότητας)
αποτελεί το αρχείο της προσωπικής κατάστασης του κάθε πολίτη, µε την καταχώριση
κάθε γεγονότος που τον αφορά. Η οικογενειακή µερίδα συντάσσεται µε βάση το
πρόσωπο του συζύγου (άνδρα) και προϋποθέτει βέβαια έγκυρο γάµο καταχωρηµένο
στο Ληξιαρχείο.
Κάθε πρόσωπο είναι (ή πρέπει να είναι) εγγεγραµµένο στην οικογενειακή µερίδα του
πατέρα του εκτός εάν παντρευτεί ή µεταδηµοτεύσει ή διαζευχθεί οπότε αποκτά δική
του οικογενειακή µερίδα. Στην οικογενειακή µερίδα εγγράφονται η σύζυγος και τα
παιδιά (φυσικά ή υιοθετηµένα, γεννηµένα σε γάµο ή αναγνωρισµένα εκουσίως ή µε
δικαστικές αποφάσεις). Σε περίπτωση διαζυγίου ο διαζευγµένος εξακολουθεί να έχει
τη δική του οικογενειακή µερίδα είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα.
Η καταχώριση στο ∆ηµοτολόγιο είναι αυτή που προσδιορίζει και την ιθαγένεια ενός
προσώπου καθώς στα ∆ηµοτολόγια εγγράφονται µόνο τα πρόσωπα που έχουν από τη
γέννηση τους ή µε πολιτογράφηση την ελληνική ιθαγένεια. Για το λόγο αυτό τα
πιστοποιητικά γέννησης που εκδίδονται από τους ∆ήµους χαρακτηρίζονται και
πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας.

Η εγγραφή των προσώπων στα ∆ηµοτολόγια και τα πιστοποιητικά που χορηγούν οι
υπηρεσίες αυτές, παρέχουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο και την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση. Από τις
εγγραφές αυτές αποδεικνύονται οι συγγενικές σχέσεις και από αυτές τα κληρονοµικά
δικαιώµατα των προσώπων.
Από τα Ληξιαρχεία εκδίδονται αντίγραφα ή αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων
γέννησης, γάµου, θανάτου και κάθε µεταβολή που έχει σχέση µε τα γεγονότα αυτά.
Από τους ∆ήµους (και τις Κοινότητες) εκδίδονται µια σειρά πιστοποιητικών τα
βασικότερα των οποίων είναι:
1. Πιστοποιητικό γέννησης ή ελληνικής ιθαγένειας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά εκδίδονται τόσο από τις ίδιες τις Υπηρεσίες όσο και
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και προϋποθέτουν την ύπαρξη
αστυνοµικής ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσηµου εγγράφου αναγνώρισης του
προσώπου. Για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας χρειάζεται η έκδοση
πιστοποιητικού γέννησης από το ∆ήµο ή την Κοινότητα στην οποία το πρόσωπο είναι
εγγεγραµµένο.
Σηµαντικό είναι ότι έχει νοµοθετηθεί και ισχύει ο θεσµός της χορήγησης δωρεάν
νοµικής βοήθειας, σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και όσοι παρέχουν
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε Τσιγγάνους, µπορούν να απευθύνονται στους κατά
τόπους ∆ικηγορικούς Συλλόγους για να ζητούν την ενεργοποίηση του δικαιώµατος
αυτού για τους Τσιγγάνους πολίτες.

