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ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου
∆ιεύθυνση Αστική Κατάστασης &
Κοινωνικών Υποθέσεων
Τµήµα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής
Ένταξης Νοµού Κερκύρας
Αλυκές Ποταµού
Τ.Κ. 491 00 – Κέρκυρα

ΘΕΜΑ : Απόφαση αναγνώρισης δεδικασµένου αλλοδαπής πράξης περί αλλαγής κυρίου ονόµατος.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 2014/0002474/12489/14-1-2015 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε τη δυνατότητα πολιτογραφηµένου
δηµότη του ∆ήµου Κερκύρας να αλλάξει το κύριο όνοµα του στο ∆ηµοτολόγιο και το Μητρώο
Αρρένων έτσι ώστε να συνάδει µε αυτό που απέκτησε στην αλλοδαπή, εξαιτίας διοικητικής
αλλαγής αυτού βάσει του δικαίου της άλλης του ιθαγένειας, θέτουµε υπόψη σας τα διαλαµβανόµενα
στην υπ’ αριθµ. 65/1991 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω Γνωµοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή, προκειµένου

να

καταστεί δυνατή στην Ελλάδα η αλλαγή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων προσώπου, το οποίο
προέβη στην αλλοδαπή σε διοικητική ή δικαστική αλλαγή αυτών δυνάµει του δικαίου της άλλης
ιθαγένειάς του, θα πρέπει να γίνει αναγνώριση δεδικασµένου του αλλοδαπού τίτλου κατ’ άρθρο
905 του Κ.Πολ.∆., δηλαδή της αλλοδαπής διοικητικής πράξης ή της απόφασης αλλοδαπού
∆ικαστηρίου, βάσει της οποίας έγινε αυτή η αλλαγή .
Σε περιπτώσεις ανδρών, οι οποίοι αιτούνται την αλλαγή του ονοµατεπωνύµου τους
εξαιτίας αναγνώρισης δεδικασµένου αλλοδαπής απόφασης, η αλλαγή αυτή καταχωρείται πρώτα
στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου όπου αυτοί είναι εγγεγραµµένοι (άρθρο 13 ν.2119/1993 σε
συνδυασµό µε παρ.7 άρθρου 280 ν.3852/2010), εξαιτίας της σπουδαιότητας που έχει για την
Πολιτεία η τήρηση των ακριβών στοιχείων των αρρένων ελλήνων πολιτών (πολιτογραφηµένων ή
µη), µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, δηλαδή του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
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∆ιοίκησης και όχι του ∆ηµάρχου, µε βασικό δικαιολογητικό την δικαστική απόφαση περί της
αναγνώρισης του δεδικασµένου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση µετά από εξέταση των επισυναπτόµενων δικαιολογητικών στο
σχετικό σας, προκύπτει ότι µε την υπ’αριθµ.1907/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Κερκύρας, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα το δεδικασµένο που απορρέει από την αλλοδαπή πράξη
αλλαγής ονόµατος του δηµότη του ∆ήµου Κερκύρας.
Έτσι προκειµένου να γίνει διόρθωση του κυρίου ονόµατός του στα Μητρώα Αρρένων
πρέπει να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατ’
άρθρο 13 του ν.2119/1993 (23Α΄), µε νόµιµο έρεισµα την ελληνική δικαστική απόφαση
αναγνώρισης του δεδικασµένου.
Στη συνέχεια, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης θα
κοινοποιηθεί στο ∆ήµο εγγραφής του, έτσι ώστε η αλλαγή του κυρίου ονόµατος του αιτούντος να
καταχωρισθεί και στα ∆ηµοτολόγια µε πράξη ∆ηµάρχου, κατ’ άρθρο 6 του π.δ. 497/1991(180Α΄).

Η Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
2.∆/νση Ιθαγένειας
- επί του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που σας έχει κοινοποιηθεί -
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