ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ
& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας : 10559 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.
: 213 136 1034 - 1035

Αθήνα 20

Οκτωβρίου 2014

Α.Π.: Φ131360/23421/14

ΠΡΟΣ: ∆ήµο Ρεθύµνης
Νοµού Ρεθύµνου
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης –
Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
Λεωφ.Κουντουριώτου 84
Τ.Κ.741 00 – ΡΕΘΥΜΝΟ
Υπόψη …………

ΘΕΜΑ: Μεταβολή επωνύµου ανηλίκων πολιτογραφηµένων αλλοδαπών.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 24446/24016/25-9-2014 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, θέτουµε
υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α. Το διαβατήριο των αλλοδαπών είναι κατά την ελληνική νοµοθεσία πρωτίστως το δηµόσιο
έγγραφο από το οποίο διαπιστώνονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, έτσι κατά τη σύνταξη των
ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν σε αλλοδαπούς τα ονοµατεπωνυµικά τους στοιχεία οφείλουν να
είναι αυτά που αναγράφονται στο διαβατήριο.
Αφού κατά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων αναγράφηκαν λανθασµένα τα
ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των αλλοδαπών, δηλαδή δεν έχουν συνάφεια µε αυτά του διαβατηρίου,
τότε οι ληξιαρχικές πράξεις χρήζουν διόρθωσης κατ’ άρθρο 13 του ν.344/1976.Σε περίπτωση που σε
µεταγενέστερο χρόνο της σύνταξης των ληξιαρχικών πράξεων οι αλλοδαποί προβούν σε αλλαγή των
ονοµατεπωνυµικών τους στοιχείων, η οποία αποτυπώνεται και στο νέο διαβατήρίο τους, τότε αυτή η
µεταβολή καταχωρίζεται στις ληξιαρχικές πράξεις µε µόνη την προσκόµιση της αλλοδαπής πράξης
(διοικητικής ή δικαστικής) ως µεταβολή κατ’ άρθρο 14 του ν.344/1976 και όχι ως διόρθωση.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση από τα επισυναπτόµενα στο σχετικό σας δικαιολογητικά
προκύπτει ότι οι αλλοδαποί γονείς µετέβαλαν κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς τους τα ονοµατεπωνυµικά
τους στοιχεία µετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των παιδιών τους και αυτή η
µεταβολή των στοιχείων τους καταχωρίστηκε στις ελληνικές ληξιαρχικές πράξεις λανθασµένα ως

Γ.Κ.

1

διόρθωση και όχι ως µεταβολή, όπως όφειλε, γεγονός το οποίο οφείλετε να επισηµάνετε στον αρµόδιο
Εισαγγελέα.
Έτσι, προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση της µεταβολής των ονοµατεπωνυµικών
στοιχείων των αλλοδαπών γονέων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων τους και στη
συνέχεια στο δηµοτολόγιο, πρέπει να προσκοµιστεί στο ληξίαρχο η αλλοδαπή πράξη βάσει της
οποίας έγινε αυτή η µεταβολή των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων.
Β. Όσον αφορά στην αυτοδίκαιη µεταβολή του επωνύµου των ανηλίκων εξαιτίας της
µεταβολής του επωνύµου του πατέρα τους είναι ζήτηµα που θα κριθεί από το ινδικό δίκαιο, ως το
δίκαιο της κοινής ιθαγένειας των τέκνων και των γονέων τους και προκειµένου η υπηρεσία σας να
επιβεβαιώσει ότι υφίσταται αυτό το ενδεχόµενο σύµφωνα µε το ινδικό δίκαιο - έτσι ώστε να
καταχωρίσετε την µεταβολή του επωνύµου των ανηλίκων στο δηµοτολόγιο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένα - µπορείτε είτε να απευθύνετε σχετικό ερώτηµα στο Ινστιτούτο ∆ιεθνούς και
Αλλοδαπού ∆ικαίου (Σόλωνος 73 Τ.Κ. 106 79 Αθήνα) ή να σας προσκοµίσουν οι γονείς αλλοδαπό
πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης, γέννησης) που να αποδεικνύει, πέραν πάσης αµφιβολίας,
ότι η µεταβολή επώνυµου των αλλοδαπών γονέων κατά το ινδικό δίκαιο συνεπιφέρει αυτοδίκαια και
αλλαγή επώνυµου στα ανήλικα τέκνα τους.
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Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
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- Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων
- Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση)
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