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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα  20  ∆εκεµβρίου 2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
 
Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : 213 136 1035      
               
                  
 
 
ΘΕΜΑ  : Επώνυµο αλλοδαπών, συζύγων Ελλήνων. 
Σχετ.     : Το Με Α.Π. 41840/2-11-2017 έγγραφό σας. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Η µεταβολή του επωνύµου της αλλοδαπής σε εκείνο του Έλληνα συζύγου της δύναται να 

καταχωρηθεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάµου της (κατ’ άρθρο 14 του ν. 344/1976), 

µόνον εάν η µεταβολή αυτή είναι απεξαρτηµένη από την τέλεση του γάµου της, δηλαδή εάν 

στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη χώρα της µπορούν να ακολουθήσουν όλοι οι υπήκοοι της 

χώρας αυτής που επιθυµούν να αλλάξουν το επώνυµό τους, για λόγους που δεν εξαρτώνται από 

την τέλεση του γάµου  επειδή π.χ. το επώνυµο τους είναι κακόηχο κτλ. 

 Προκειµένου δε ο Έλληνας Ληξίαρχος να προβεί στην καταχώριση της µεταβολής του 

επώνυµου της εν λόγω αλλοδαπής στην ληξιαρχική πράξη γάµου της (κατ’άρθρο14 του 

ν.344/1976), οφείλει η ενδιαφεροµένη να προσκοµίσει βεβαίωση από την αρµόδια  αρχή της 

χώρας της, η οποία θα  αποδεικνύει ότι η µεταβολή επωνύµου της έγινε µε διαδικασία (διοικητική 

ή δικαστική) την οποία δύναται να ακολουθήσουν όλοι οι υπήκοοι της χώρας αυτής για 

συγκεκριµένους λόγους και όχι επειδή σύναψαν γάµο και το οποίο επώνυµο θα φέρουν ακόµη και 

εάν ο γάµος λυθεί.    

Με γνώµονα το παραπάνω κριτήριο και εφόσον ο Ληξίαρχος καταχωρίσει τη  µεταβολή 

του επωνύµου της στην οικεία ληξιαρχική πράξη, υπάρχει η δυνατότητα αντίστοιχης µεταβολής 

(του επωνύµου της) στην ενδεικτική εγγραφή της στο ∆ηµοτολόγιο.  

Όσον αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ελληνικές ληξιαρχικές πράξεις γέννησης 

των τέκνων του Έλληνα και της αλλοδαπής συζύγου του,  ως επώνυµο µητέρας έχει καταχωριστεί 
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αυτό του Έλληνα συζύγου της (συζυγικό), για την εγγραφή των τέκνων στο ∆ηµοτολόγιο ισχύουν  

τα οριζόµενα  στις διατάξεις  του π.δ. 497/1991. 

Ειδικότερα α. η εγγραφή αυτή γίνεται κατά οικογενειακές µερίδες µε ιδιαίτερο για κάθε 

οικογένεια αριθµό, 

 β. τα πρόσωπα που συγκροτούν κατ’ αρχήν την οικογένεια, ήτοι σύζυγοι και τα τέκνα 

εγγράφονται στην ίδια οικογενειακή µερίδα και 

γ. κάθε µέλος µιας οικογενειακής µερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση µε το Αρχικό 

µέλος της µερίδας αυτής, δηλαδή να είναι είτε σύζυγος είτε τέκνο αυτού. 

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου  ότι δεν τίθεται ζήτηµα ταυτοπροσωπίας της µητέρας, 

αφού υπάρχει βεβαίωση της αρµόδιας αρχής  της ιθαγένειας της περί αυτού,  είναι δυνατή η 

απόκλιση από τα αναγραφόµενα στη  ληξιαρχική πράξη γέννησης των τέκνων, όσον αφορά στο 

επώνυµο της µητέρας, έτσι ώστε να  καταχωρηθούν τα τέκνα στο δηµοτολόγιο, στην οικογενειακή 

µερίδα του πατέρα τους, µε επώνυµο µητέρας αυτών  το νόµιµο,  κατά το ρυθµιστέο ελληνικό 

δίκαιο, επώνυµό της και όχι το συζυγικό. 

Περαιτέρω όµως και  προκειµένου να επιλυθούν  στο µέλλον τα προβλήµατα που 

αναφύονται από την αποδεικτική αξία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως δηµοσίου εγγράφου, 

κρίνεται  επιβεβληµένη η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης όσον αφορά στο αναγραφόµενο σε 

αυτήν επώνυµό της µητέρας των τέκνων, κατά το άρθρο 13 του ν.344/1976.   

 

 

        Η    Προϊσταµένη  της  
∆ιεύθυνσης  

 
 
                                                                               Ουρανία Σταυροπούλου  
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