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  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας πληροφορούμε ότι για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πολιτογράφησή σας και δεδομένου ότι από τα στοιχεία 

του φακέλου σας προκύπτουν αντιφατικά στοιχεία ως προς το επώνυμο σας, είναι 

απαραίτητο να αποστείλετε στην υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά: 
 

  Πρωτότυπο πιστοποιητικό λύσης του ά γάμου σας από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει το επώνυμο που φέρετε μετά τη λύση του γάμου σας, καθώς και το 

επώνυμο που φέρατε πριν τη λύση του, επί του οποίου να έχει τεθεί η επισημείωση της 

Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) και πρωτότυπη επίσημη μετάφρασή του από τη 
Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή 

από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση που η μετάφραση του πιστοποιητικού γίνει από 

δικηγόρο, παρακαλούμε να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος. Η μετάφραση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το κείμενο του πιστοποιητικού, όσο και τα κείμενα των 

επικυρώσεων που τίθενται επ' αυτού. 

 
  Σε σχέση με το επώνυμό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς διακαίου και ειδικότερα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα, οι προσωπικές σχέσεις των 

συζύγων, στο πλέγμα των οποίων ανήκει και το επώνυμο αυτών μετά το γάμο τους, 
ρυθμίζονται, στην περίπτωσή σας που δεν έχετε κοινή ιθαγένεια με το σύζυγο, από το 

δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής σας, δηλαδή από το ελληνικό δίκαιο και 
κατά συνέπεια μετά το γάμο σας δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο επώνυμό σας. 

  Εν προκειμένω, η μεταγενέστερη από το γάμο σας αλλαγή του επωνύμου σας από το 
«…..» (όπως αναγράφεστε και στη ληξ. πράξη Β΄γάμου ) στο επώνυμο του Έλληνα 

συζύγου σας «….»,αλλαγή η οποία επήλθε στο διαβατήριο και στην άδεια παραμονής σας, 

κατόπιν δήλωσης στις Αρχές της χώρας καταγωγής σας του γάμου σας στην Ελλάδα, δεν 
μπορεί να καταχωριστεί στη σχετική ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου και συνακόλουθα δεν 

μπορεί να υπεισέλθει στην ενδεικτική εγγραφή σας στην οικογενειακή μερίδα του συζύγου 
σας (στην οποία αναγράφεστε ως …., σχετ. το ../..-05-2015 πιστ. οικ. κα/σης που μας 

προσκομίσατε), ούτε στην απόφαση πολιτογράφησής σας και στη συνακόλουθη κανονική 

εγγραφή σας στο Δημοτολόγιο. 
  



Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1388 του 

Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έπειτα από συμφωνία μεταξύ των 
συζύγων η προσθήκη του επωνύμου του ενός στο επώνυμο του άλλου, με κοινή τους 

δήλωση ενώπιον του Ληξιάρχου. 
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