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ΘΕΜΑ : Υιοθεσία ανηλίκου.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 5224/3-10-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου

20 του ν.δ. 610/1970, το οποίο

διατηρείται εν ισχύ, ο ληξίαρχος του τόπου µόνιµης κατοικίας των θετών γονέων υποχρεούται να
εγγράψει το υιοθετηθέν τέκνο, µετά από αίτηση των θετών του γονιών, στα ληξιαρχικά του βιβλία,
γνωστοποιώντας αυτή την εγγραφή προς το ληξίαρχο του τόπου γεννήσεως του υιοθετηθέντος, ο
οποίος υποχρεούται να το διαγράψει από τα ληξιαρχικά του βιβλία. Επισηµαίνουµε ότι η διάταξη
αυτή υπολαµβάνει ότι το ανήλικο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και υφίσταται συντεταγµένη
ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησής του, ειδάλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική
ληξιαρχική πράξη γέννησης για τον υιοθετούµενο αλλά µόνο αλλοδαπή, η γνωστοποίηση αυτή
στερείται περιεχοµένου.
Τονίζουµε ότι η νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης του υιοθετούµενου τέκνου, το οποίο
γεννήθηκε στο εξωτερικό, συντάσσεται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, µόνον όταν οι θετοί γονείς του
είναι Έλληνες µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού. Στην περίπτωση που οι θετοί γονείς κατοικούν
µόνιµα στην Ελλάδα, τότε συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη στο ληξιαρχείο του τόπου
διαµονής των θετών του γονέων του. Ως τόπος γεννήσεως του υιοθετηθέντος, θα αναγράφεται
πλέον ο τόπος της, κατά τον χρόνο της υιοθεσίας, κατοικίας των θετών γονέων του.
Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας αρχίζουν
αφότου αυτή καταστεί τελεσίδικη (αρθ.1560 Αστικού Κώδικα) και πλέον απόσπασµα ληξιαρχικής
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πράξης γέννησης θα χορηγείται πλέον από τον ∆ήµο της κατοικίας του θετού γονέα, χωρίς να
γίνεται οποιαδήποτε µνεία περί υιοθεσίας (δηλ. ονοµατεπώνυµο φυσικών γονέων τέκνου, συνθήκες
γέννησης του τέκνου, χρονολογία µετεγγραφής του στα βιβλία του ληξιαρχείου κτλ.).
Εν όψει των ανωτέρω σε περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκου θα συνταχθεί νέα ληξιαρχική πράξη
γέννησης από τον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των θετών γονέων και όχι έκθεση, ενώ σε όσες
περιπτώσεις το τέκνο είναι αλλοδαπό παρέλκει η γνωστοποίηση της νέας ληξιαρχικής πράξης προς
το ληξίαρχο του τόπου γεννήσεως του υιοθετηθέντος.

Η Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων
- Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση)
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