ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆/NΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες: Β.Αντζού
Τηλέφωνο: 213 136 1320

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: …
Προς: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη
µέσω της Ε3 ∆/νσης ∆ιοικητικών &
∆ικαστικών Υποθέσεων ΥΠΕΞ
Ακαδηµίας 3, 10671 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Kαταχώριση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Σχετ.: 1.Το αριθµ.πρωτ. ... /…/…-…-2018 έγγραφό σας
2.Το αριθµ.πρωτ. …/…/…-…-2019 έγγραφό σας
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά µε την καταχώριση ληξιαρχικής
πράξης γέννησης τέκνου ελληνίδας µέρους οµόφυλου ζεύγους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Επειδή από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας δεν προκύπτει υπό ποία δικαιακή σχέση βρίσκεται το
εν λόγω οµόφυλο ζευγάρι ,σηµειώνεται ότι ο γάµος οµοφύλων για την ελληνική έννοµη τάξη
θεωρείται ανυπόστατος (αποφάσεις 115/2009 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 34/2011 του
Εφετείου ∆ωδεκανήσου και 1428/2017 του Αρείου Πάγου). Ακόµα και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου παραπέµπει στην εκάστοτε εσωτερική έννοµη τάξη για το θέµα αυτό.
Κατά τις διατάξεις του 1463 του Α.Κ. προβλέπεται ότι «Η συγγένεια του προσώπου µε τη µητέρα
του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια µε τον πατέρα και τους
συγγενείς του συνάγεται από το γάµο ή το σύµφωνο συµβίωσης της µητέρας µε τον πατέρα ή
ιδρύεται µε την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.»
Συνάγεται από τα ανωτέρω, ότι υπό το ισχύον εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο προσδιορίζεται
χαρακτηριστικό φύλου στους γονείς, το οποίο είναι γυναίκα και άνδρας.
Το επώνυµο του τέκνου µπορεί να είναι είτε το επώνυµο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασµός
των επωνύµων τους, ενώ το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του παίρνει το επώνυµο
της µητέρας του (1505,1506 Α.Κ.)
Συνεπώς, στην εξεταζόµενη υπόθεση η Ελληνίδα µητέρα, έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί στο
Ελληνικό Προξενείο όπου ο Έλληνας Πρόξενος θα συντάξει Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του

τέκνου ως εκτός γάµου γεννηθέν, άνευ πατρωνύµου και µε επώνυµο µόνο αυτό της Ελληνίδας, η
οποία και το γέννησε.
Ακολούθως, η Πράξη του Προξένου θα µεταγραφεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.
Τα ανωτέρω αφορούν την τρέχουσα νοµική πραγµατικότητα. Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι η
υπηρεσία µας προκειµένου να δώσει µια οριστική λύση επί του θέµατος, έχει ήδη προκαλέσει την
έκδοση γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και αναµένεται η αποδοχή της από
τον Υπουργό.
Ανάλογα µε τα διαλαµβανόµενα στην αποδοχή της αριθµ.201/2018 γνωµοδότησης του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους θα επανέλθουµε µε νεότερο έγγραφο.

Η προϊσταµένη
της ∆ιεύθυνσης κ.α.α.

Ο Τµηµατάρχης
Κωνσταντίνος Ευσταθίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆/NΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: …
Προς: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη

Πληροφορίες: Β.Αντζού
Τηλέφωνο: 213 136 1320

µέσω της Ε3 ∆/νσης ∆ιοικητικών &
∆ικαστικών Υποθέσεων ΥΠΕΞ
Ακαδηµίας 3, 10671 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Σχετ.: 1. Το αριθµ. πρωτ. …/…/…-…-2019 έγγραφό σας
2.Το αριθµ. πρωτ. …/…-…-2019 έγγραφό µας
3.Το αριθµ. πρωτ. .../../…/..-…-2019 έγγραφό σας
4.Το αριθµ. πρωτ. …/…-…-2019 έγγραφό µας
5.Το αριθµ. πρωτ. …./…/…/…-…-2019 έγγραφό σας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά µε την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης
τέκνου ελληνίδας, σας γνωρίζουµε ότι το επώνυµο του τέκνου είναι το επώνυµο της Ελληνίδας
µητέρας του (διπλό επώνυµο), δεδοµένου ότι το τέκνο της Ελληνίδας µητέρας για την ελληνική
έννοµη τάξη θεωρείται ως εκτός γάµου γεννηθέν.
Συνεπώς, συµφωνούµε µε τις απόψεις που διατυπώνετε στο ανωτέρω 5 σχετικό έγγραφό σας, οι
οποίες συνάδουν µε το ισχύον ελληνικό θεσµικό πλαίσιο.
Η προϊσταµένη
της ∆ιεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου
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∆/NΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες: Β.Αντζού
Τηλέφωνο: 213 136 1320

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.:…
Προς:
κ….
δικηγόρο Θεσσαλονίκης
…

ΘΕΜΑ: Μεταγραφή αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Σχετ.: Η από …-…-2019 αίτησή σας
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά µε τη µεταγραφή αλλοδαπής
ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου στο Ειδικό Ληξιαρχείο, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σας επισηµαίνουµε ότι ο γάµος που σύναψαν στη Μ. Βρετανία κατά το Βρετανικό ∆ίκαιο,
Ελληνίδα και αλλοδαπή υπήκοος (Αµερικανίδα) είναι ανυπόστατος για την ελληνική έννοµη τάξη.
Το τέκνο που γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία εφόσον γεννήθηκε από Αµερικανίδα υπήκοο, για
την ελληνική έννοµη τάξη έχει µητέρα Αµερικανίδα, δεδοµένου ότι κατά τις διατάξεις του 1463
του Α.Κ. προβλέπεται ότι «η συγγένεια του προσώπου µε τη µητέρα του και τους συγγενείς της
συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια µε τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το
γάµο ή το σύµφωνο συµβίωσης της µητέρας µε τον πατέρα ιδρύεται µε την αναγνώριση, εκούσια
ή δικαστική.»
Στο Ειδικό Ληξιαρχείο µεταγράφονται οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων µόνο Ελλήνων
πολιτών .
Συνεπώς, για την ελληνική έννοµη τάξη το εν λόγω τέκνο δεν είναι τέκνο της Ελληνίδας και ως εκ
τούτου δεν είναι δυνατή η µεταγραφή της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του. Περαιτέρω, εάν
υπάρχει απόφαση υιοθεσίας του τέκνου, γεγονός που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση της
πελάτισσάς σας, τότε θα τύχουν εφαρµογής άλλες διατάξεις.
Σε ότι αφορά θέµατα άδειας εισόδου (visa) και άδειας παραµονής αρµόδια είναι τα Υπουργεία
Εξωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής αντίστοιχα.

H προϊσταµένη
της ∆ιεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου

