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ΘΕΜΑ : Καταχώριση µεταβολών και διορθώσεων σε ληξιαρχικές πράξεις.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 31407/23-10-2014 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
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.
Όταν κατά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων αναγράφηκαν λανθασµένα τα
ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των αλλοδαπών, δηλαδή δεν έχουν συνάφεια µε αυτά του διαβατηρίου
τους, 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.
Σε περιπτώσεις αλλοδαπών µε ανήλικα τέκνα, οι οποίοι, µετά τη σύνταξη των ελληνικών
ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των παιδιών τους, απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, η
µεταβολή της ιθαγένειας των γονέων πρέπει να καταχωριστεί σε αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις,
ως µεταβολή κατ’ άρθρο 14 του ν.344/1976, δεδοµένου ότι συµπαρασύρει και την µεταβολή της
ιθαγένειας των ανηλίκων τέκνων τους.
Όσον αφορά µεταβολές επωνύµου γονέων εξαιτίας της πολιτογράφησης τους, είναι
ζήτηµα το οποίο ερευνάται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δεδοµένου ότι οι αποφάσεις
πολιτογράφησης συνήθως δεν µεταβάλλουν τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των πολιτογραφηµένων
αλλοδαπών.
Η

Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου
Γ.Κ.

1

