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ΘΕΜΑ: «Περί των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υπηκόων Ινδίας»
Σχετ: Το υπ’ αριθ.πρωτ.: 666/07-03-2017 (αρ.φακέλου: 8443) ερώτημα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
πληροφορούμε,

στο

πλαίσιο

των

αρμοδιοτήτων

μας,

τα

κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του ΚΔΔιας η ταυτότητα των αλλοδαπών που
απευθύνονται στις διοικητικές αρχές αποδεικνύεται, στην περίπτωση των πολιτών
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το
διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει
του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει
οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές.
Αναφορικά με τα αιτήματα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας υπηκόων Ινδίας έχει
παρατηρηθεί το φαινόμενο να προσκομίζονται δημόσια έγγραφα (πιστοποιητικό
γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, διαβατήριο κοκ) με αναγραφή μόνο του ονόματός
τους (NAME) χωρίς καμία αναφορά σε στοιχεία επωνύμου (SURNAME) γεγονός που
δυσχεραίνει την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους από τη Διοίκηση, η οποία αντλεί

τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία από το διαβατήριο και την άδεια διαμονής τους.
Σημειώνεται ότι η ανάγκη πρόσδοσης επωνύμου προβλέπεται και στο 2 του "Κώδικα
Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" (ΠΔ 497/1991), που αφορά στην εγγραφή των
Ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια, όπου καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία που
πρέπει να αναγράφονται στο δημοτολόγιο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται
απαραιτήτως και το επώνυμο των μελών της οικογενειακής μερίδας. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι τα ταυτοποιητικά στοιχεία των ενδιαφερόμενων πρέπει να τελούν σε
πλήρη αντιστοιχία με τα αναγραφόμενα στοιχεία των λοιπών δικαιολογητικών
(πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης κοκ) που προσκομίζονται κατά την υποβολή των αιτημάτων τους.
Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία μας απηύθυνε ερώτημα στην Πρεσβεία της Ινδίας στην
Αθήνα προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί επί της ενδεδειγμένης κατά το ινδικό
δίκαιο διαδικασίας για τον προσδιορισμό επωνύμου υπηκόων Ινδίας χωρίς όμως επί
του παρόντος να έχει δοθεί σχετική απάντηση. Λαμβανομένου υπόψη ότι η
πρόσδοση επωνύμου συνιστά προαπαιτούμενο της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
και της μεταγενέστερης εγγραφής στα δημοτολόγια της χώρας, άποψη της
υπηρεσίας μας είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία
της Ινδίας προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση όπου θα αναγράφονται τα
ονοματεπωνυμικά στοιχεία των ιδίων και των γονέων τους με σαφή διαχωρισμό του
ονόματος και του επωνύμου τους. Διευκρινίζεται ότι από την προσκομιζόμενη
βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι αλλαγές/προσθήκες/διορθώσεις των
ονοματεπωνυμικών

στοιχειών

ώστε

κατά

την

αντιπαραβολή

των

δικαιολογητικών/πιστοποιητικών του φακέλου να προκύπτει η διαδικασία μετάβασης
από το αρχικά δοθέν όνομα στο τελικό ονοματεπώνυμο. Επισημαίνεται ότι ο ως άνω
προσδιορισμός επωνύμου θεμιτό είναι να αποτυπωθεί και στο διαβατήριό τους
ούτως ώστε να μην υφίσταται πλέον κενό στα πεδία του ονόματος και του επωνύμου.
Κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας προέκυψε ότι η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα
χορηγεί το συνημμένο στο παρόν "πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης", από το
περιεχόμενο του οποίου δύναται να αντληθούν τα απαιτούμενα ονοματεπωνυμικά
στοιχεία υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμφανής και σαφής ο διαχωρισμός
ονόματος και επωνύμου, τόσο των ενδιαφερόμενων όσο και των γονέων του.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη δυο ονόματα (πχ
KUMAR RANZIT) και επιλέξει ένα εξ αυτών να επέχει πλέον θέση επωνύμου,
εφόσον αυτός ο διαχωρισμός αποτυπώνεται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό, δεν
είναι απαραίτητη η αλλαγή του διαβατηρίου του. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο

ενδιαφερόμενος διαθέτει μόνο ένα όνομα (πχ RANZIT) οφείλει να προβεί σε
προσδιορισμό επωνύμου και έκδοση νέου διαβατηρίου όπου θα αποτυπώνονται τα
νέα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Λαμβανομένου υπόψη ότι επελθούσα προσθήκη
επωνύμου θα μνημονεύεται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό και θα προκύπτει η
διαδικασία μετάβασης από το αρχικά δοθέν όνομα στο τελικό ονοματεπώνυμο, δεν
κρίνεται

απαραίτητη

η

διόρθωση

των

αλλοδαπών

πιστοποιητικών

του

ενδιαφερόμενου.
Επισημαίνεται ότι η ανάγκη εναρμόνισης των προσκομιζόμενων πιστοποιητικών
ισχύει και για τέκνα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και εμφανίζουν αντίστοιχα
προβλήματα στην ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησής τους, για τα οποία θα
ακολουθηθεί η ενδεικνυόμενη κάθε φορά διαδικασία διόρθωσης (πχ έκδοση
εισαγγελικής εντολής κοκ).
Συνημμένα: (2)
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λ. ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
2. Προξενείο της Ινδίας στην Αθήνα
(c/o ΥΠΕΞ)
Εσωτερική Διανομή:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
2. Γραφείο Διευθύντριας Ιθαγένειας

