
Συμβούλιο της Επικρατείας 
Τμήμα Δ΄ 

Αριθμός αποφάσεως 2114/2003 
 
Περίληψη: 
Δημοτική νομοθεσία - Για να γίνει κάποιος δημότης δε δήμο πρέπει να έχει 
αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον - Έννοια του όρου "κατοικία" – 
Δεν απαιτείται αδιάλειπτη διετής διαμονή - Απουσία επί τρεις μήνες κάθε χρόνο κατά 
τα δύο κρίσιμα έτη για επαγγελματικούς λόγους δεν επηρεάζει, από μόνο το λόγο 
αυτόν, τη συμπλήρωση της διετίας. 
 
Κείμενο: 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Απριλίου 2003 με την εξής σύνθεση: 
Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ`  Τμήματος, Π. Κοτσώνης, Γ. 
Παπαγεωργίου, Σύμβουλοι, K. Ευστρατίου, Δ. Γρατσίας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. 
Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. 
Για να δικάσει την από 5 Νοεμβρίου 1998 αίτηση των: ......... οι οποίοι παρέστησαν 
με την δικηγόρο Βασιλική Σκορδάκη (Α.Μ. 11217), που την διόρισαν με 
πληρεξούσιο, κατά των : ........... ο οποίος παρέστη με τον Α. Χαρλαύτη, Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ........... 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) Η 
Φ.60900/15562/31.7.1998 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και β) η 7/1998 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
18 Ν. 2218/1994 του Νομού Ευρυτανίας. 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου K. 
Ευστρατίου. 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσιο των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε 
και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η 
αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 
δικαστηρίου και 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 
Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το 
παράβολο (0443388, 0443389/1998 διπλότυπα εισπράξεως της Δ.Ο.Υ. Ενσήμων και 
Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών και 1623510/1998 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου). 
2. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτουν τα εξής: Οι αιτούντες, οι οποίοι 
ήταν εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Νομού 
Φθιώτιδας, ζήτησαν την εγγραφή τους στα δημοτολόγια του Δήμου Καρπενησίου, 
προσκομίζοντας τις 1020/8530/4-ζ/10.10.1996 και 1020/10482/1-γ/10.10.1996 
βεβαιώσεις του Αστυνομικού Τμήματος Καρπενησίου, στις οποίες αναφέρεται ότι οι 
αιτούντες είναι κτηνοτρόφοι και διαμένουν στο Καρπενήσι, ο πρώτος από το 1988, 
από τον Απρίλιο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, διατηρούν δε ποιμνιοστάσιο στη θέση 
«Πέτρα», ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα παραχειμάζουν στη Νέα Μαγνησία 
Φθιώτιδος. Το αίτημά τους αυτό έγινε δεκτό με την 2165, 2168/10.9.1997 απόφαση 
του Δημάρχου Καρπενησίου. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησαν προσφυγή 
ενώπιον της αρμόδιας για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοικήσεως του Νομού Ευρυτανίας Επιτροπής του άρθρου 18 του 
Ν.2218/1994 κτηνοτρόφοι δημότες Καρπενησίου. Η προσφυγή αυτή έγινε δεκτή με 
την 7/5.5.1998 απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής (πρακτικό 5), με την οποία 
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ακυρώθηκε, μεταξύ άλλων, η προαναφερθείσα απόφαση του Δημάρχου 
Καρπενησίου, με την αιτιολογία, όπως συνάγεται από το περιεχόμενό της, ότι οι 
αιτούντες διέμεναν στο Καρπενήσι εννέα μήνες το χρόνο. Κατά της αποφάσεως 
αυτής οι αιτούντες άσκησαν προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε με την Φ. 60900/15562 
/31.7.1998 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την αιτιολογία ότι η κατά τους 
χειμερινούς μήνες διαμονή των αιτούντων στη Νέα Μαγνησία του Νομού Φθιώτιδας 
«για τη βόσκηση των προβάτων τους» δεν μπορεί να προσμετρηθεί για τη 
συμπλήρωση της απαιτουμένης από το νόμο διετίας για τη μεταδημότευση στο Δήμο 
Καρπενησίου. Ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως συμπληρώθηκε με δικόγραφο 
προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση της τελευταίας αυτής αποφάσεως του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, καθώς και της προαναφερθείσης αποφάσεως της 
Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994. 
3. Επειδή, το π.δ/μα 497/1991 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί δημοτολογίου» (ΦΕΚ 
Α΄ 180) ορίζει στο άρθρο 8 ότι «1. Ο ενήλικος … μπορεί με αίτησή του να γίνει 
δημότης σε όποιο δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία 
τουλάχιστον … 2. Η διετία της μόνιμης κατοικίας, που απαιτείται για την 
μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση της αστυνομικής αρχής στην περιφέρεια 
της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, που πρόκειται να γίνει η μεταδημότευση. 
…». Εξάλλου, το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο παραπέμπει, ως προς την 
έννοια της κατοικίας, η ανωτέρω διάταξη, ορίζει ότι «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον 
τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει 
συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην 
άσκηση του επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου 
ασκεί το επάγγελμά του». Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού του 
Αστικού Κώδικα, κατοικία είναι ο τόπος, όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη 
εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούληση του, 
το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια 
εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκαταστάσεως, ο οποίος έχει το 
στοιχείο της σταθερότητας, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο 
τόπο (βλ. Σ.τ.Ε. 1865, 2312/2002). 
4. Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις, οι οποίες στήριξαν την κρίση τους για την 
έλλειψη κατοικίας των αιτούντων στο Δήμο Καρπενησίου κατά τα δύο πριν από την 
υποβολή της περί μεταδημοτεύσεως αιτήσεώς των έτη αποκλειστικά και μόνο στο 
γεγονός της απουσίας αυτών από τον εν λόγω Δήμο επί τρεις μήνες κάθε χρόνο κατά 
τα δύο αυτά έτη, και, μάλιστα, για επαγγελματικούς, όπως συνάγεται, λόγους, δεν 
είναι νομίμως αιτιολογημένες. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 
προηγούμενη σκέψη, για την ύπαρξη κατοικίας των αιτούντων στο Δήμο 
Καρπενησίου δεν απητείτο η αδιάλειπτη παραμονή αυτών επί δύο τουλάχιστον έτη 
στον εν λόγω Δήμο πριν από την υποβολή της περί μεταδημοτεύσεως αιτήσεως, αλλά 
αρκεί να προέκυπτε ότι ο Δήμος αυτός είχε καταστεί, σύμφωνα με τη βούληση των 
αιτούντων, σταθερό κέντρο των βιοτικών τους σχέσεων κατά την διετία αυτή. Η 
Διοίκηση, όμως, δεν εξετίμησε αν από τα προσκομισθέντα από τους αιτούντες 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων το από 30.12.1994 συμφωνητικό μισθώσεως από τον 
πρώτο αιτούντα οικίας στο Καρπενήσι, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία 
της οικογενείας του, και τις από 8.11.1996 και 27.8.1997 βεβαιώσεις του Διευθυντή 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου ότι τα δύο τέκνα των αιτούντων φοίτησαν 
κατά τα σχολικά έτη 1996-1997 και 1997-1998 στο εν λόγω σχολείο, προκύπτει 
βούληση των αιτούντων να καταστήσουν το Δήμο Καρπενησίου κέντρο των βιοτικών 
τους σχέσεων. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθούν 
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οι προσβαλλόμενες πράξεις για τον ανωτέρω λόγο, βασίμως προβαλλόμενο. Κατόπιν 
τούτου δε είναι περιττή η έρευνα των λοιπών προβαλλομένων λόγων. 

Δια ταύτα 
Δέχεται την κρινόμενη αίτηση. 
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, την 7/5.5.1998 απόφαση της 
αρμόδιας για τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως του Νομού Ευρυτανίας Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, 
κατά το μέρος που αφορά τους αιτούντες, και την Φ.609000/15562/31.7.1998 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου. 
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται σε  
επτακόσια εξήντα (760) ευρώ. 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 14 Απριλίου 2003. 

Ο Πρόεδρος του Δ` Τμήματος Η Γραμματέας του Δ` Τμήματος 
 

Μ. Βροντάκης         Α. Τριάδη 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 19ης Αυγούστου 2003. 

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος          Η Γραμματέας 
Διακοπών 

 
Γ. Παναγιωτόπουλος         Α. Ζυγουρίτσα 
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