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ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Νομού Λακωνίας
Διοικητήριο, 2ο χιλ.ΕΟ Σπάρτης Γυθείου
Τ.Κ.231 00 - ΣΠΑΡΤΗ

Θέμα : Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης μετά από Απόφαση Καθορισμού Ιθαγένειας.
Σχετ. : Το με Α.Π. 2021/0000027/28-01-2021 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού θέτουμε υπόψη σας ότι:
 νόμιμο έρεισμα για την εγγραφή τόσο στο Δημοτολόγιο (π.δ. 497/1991) όσο και στα
Μητρώα Αρρένων (ν.2119/1993) όσων αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια
καθώς και όσων η ιθαγένεια καθορίστηκε ή διαπιστώθηκε με διοικητική πράξη, είναι η
σχετική Απόφαση περί κτήσης της ελληνική ιθαγένειας και όχι η ελληνική Ληξιαρχική
Πράξη Γέννησης,
 εφόσον σε κάποιο πρόσωπο συντρέχει η ιδιότητα της ελληνικής ιθαγένειας, γίνεται δεκτό
ότι δεν απαιτείται αυτή να διαπιστωθεί με σχετική διοικητική πράξη,
 η αρμοδιότητα του Ειδικού Ληξιαρχείου -

μετά και την σχετική τροποποίηση του

άρθρου 43 του ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4674/2020,συνίσταται αποκλειστικά και μόνον στην μεταγραφή αλλοδαπών πράξεων που αφορούν
σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών, η οποία μεταγραφή (ή η σύνταξη
πρωτογενών πράξεων από τα ελληνικά Προξενεία) προϋποθέτει την ήδη υπάρχουσα
εγγραφή σε ισχύοντα Δημοτολόγια.
Εν όψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι η πρακτική (και όχι οι διατάξεις
της νομοθεσίας) να καταχωρίζεται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο του
προσώπου του οποίου η ιθαγένεια διαπιστώθηκε/ καθορίστηκε (και στη συνέχεια γάμου
κτλ), δεν έχει πλέον εφαρμογή.
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διαπίστωσης/καθορισμού ιθαγένειας (από γέννηση) παρέλκει η σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης
Γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία τα άτομα, των οποίων
η ιθαγένεια έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση, είναι έγγαμα σε χρόνο προγενέστερο της
έκδοσης αυτής, παρέλκει επίσης και η μεταγραφή/ σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γάμου από το
Ειδικό Ληξιαρχείο ή το Προξενείο.

H Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ουρανία

Σταυροπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
1.Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας
κ. Αθανάσιο Μπαλέρμπα
2.Γενική Διευθύντρια Ιθαγένειας κα Ουλή
3.Διεύθυνση Ιθαγένειας
Τμήμα Καθορισμού
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