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ΘΕΜΑ: Υπόχρεος προς δήλωση µεταβολής κατ’ άρθρο 14 του ν.344/1976.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 11550/13-4-2016 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας και σε
συνέχεια του µε Α.Π. ΤΑ∆Κ 212/16-2-2015 εγγράφου µας, µε το οποίο σας επισηµαίναµε ότι για
τέκνο γεννηµένο εκτός του γάµου των γονέων του, η άσκηση της γονικής µέριµνας ανήκει
αποκλειστικά στη µητέρα του θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.344/1976, υπόχρεος για τη δήλωση της
µεταβολής στην οικεία ληξιαρχική πράξη, είναι αυτός που προκάλεσε τη µεταβολή και αυτός
του οποίου µεταβλήθηκε η αστική κατάσταση.
∆εδοµένου ότι µε την αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) µεταβάλλεται η αστική κατάσταση
των προσώπων, δύναται η µητέρα ανηλίκων τέκνων, ως µοναδική ασκούσα την γονική µέριµνα
τους, να προβεί στη δήλωση της εκούσιας αναγνώρισης τους.
Τονίζουµε ότι τα άρθρα 1475 και 1476 του Α.Κ αφορούν στην εκούσια αναγνώριση και στα
πρόσωπα που δύνανται να προβούν σε αυτήν µε την σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης και το
άρθρο 1479 του Α.Κ. αφορά στην δικαστική αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου που γεννήθηκε
χωρίς γάµο της µητέρας του και δεν αναφέρεται στην δήλωση της αναγνώρισης στον ληξίαρχο,
επειδή αυτό ρυθµίζεται από τις ειδικές διατάξεις του ληξιαρχικού νόµου.
Εν όψει των ανωτέρω στην περιγραφόµενη στο σχετικό σας περίπτωση και εφόσον ο
αναγνωρίσας στερείται νόµιµης παραµονής στην ελληνική επικράτεια, δύναται η Ελληνίδα µητέρα
του ανηλίκου τέκνου να προβεί µε δήλωση της προς τον ληξίαρχο για την καταχώριση της
συµβολαιογραφικής πράξης εκούσιας αναγνώρισης ως «µεταβολή», στην οικεία ληξιαρχική πράξη
γέννησης του τέκνου της.
Η Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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