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ΘΕΜΑ :Διαφορετική αναγραφή ονόματος σε ληξιαρχικές πράξεις.
Σχετ. : Το με Α.Π.Φ.730/334/ΑΣ 884/27-11-2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα σε
αυτό, επισημαίνουμε ότι μέσα στα καθήκοντα του Έλληνα Προξένου βάσει των διατάξεων του
άρθρου 42 του ν. 344/1976 είναι και η σύνταξη πρωτογενών ληξιαρχικών πράξεων για
πρόσωπα για τα οποία έχει διαγνωστεί και δεν αμφισβητείται η ελληνική ιθαγένεια, διαδικασία η
οποία ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει αναντιστοιχία των ονοματεπωνυμικών
στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται στις αλλοδαπές πράξεις και στις εγγραφές τους στα
δημοτολόγια Δήμων της Χώρας.
Ευνόητο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αμφισβητείται η ταυτοπροσωπία των
προσώπων που αναφέρονται στα δημόσια έγγραφα (αλλοδαπά και ελληνικά).
Την πρωτογενή ληξιαρχική πράξη την συντάσσετε λαμβάνοντας υπόψη το πιστοποιητικό
τέλεσης γάμου των αρχών της Νοτίου Αφρικής - το οποίο θα μνημονεύσετε στην πράξη σας - και
τα νομιμοποιητικά έγγραφα των συζύγων ήτοι, το Δελτίο Ταυτότητας (ή το ελληνικό διαβατήριο)
του Έλληνα πολίτη και το αντίστοιχο έγγραφο της αλλοδαπής συζύγου του.
Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία και των δύο συζύγων θα αναγραφούν στα ελληνικά, ενώ
τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία της αλλοδαπής συζύγου

(και αυτά των γονέων της)

θα

αναγραφούν και σε λατινική γραφή, μέσα σε παρένθεση όπως αυτά αποδίδονται στα
νομιμοποιητικά της έγγραφα, δηλαδή διαβατήριο κτλ.
Στην πράξη σας αυτή δεν θα αναγράψετε τη δεύτερη ιθαγένεια (Νοτίου Αφρικής) του
Έλληνα πολίτη, επειδή αυτή δεν αφορά στις έννομες και αστικές του σχέσεις του με την ελληνική
διοίκηση.
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Στη συνέχεια αυτή η προξενική πράξη θα μεταγραφεί στο Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου
και θα αποσταλεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» στον Δήμο στον
οποίο έχει δημοτολογική εγγραφή ο Έλληνας πολίτης, προκειμένου να ενημερωθεί η αστική του
κατάσταση.
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