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ΠΡΟΣ: Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας
Τμήμα Καθορισμού

Θέμα : Δυνατότητα σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης μετά από Απόφαση Καθορισμού
Ιθαγένειας.
Σχετ. : Το με Α.Π.Φ.1071/ΑΣ105ΣΗΔΕ 29367/24-6-2020 έγγραφο της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών
και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείο Εξωτερικών
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με Α.Π. Φ.1071/ΑΣ
218/13-2-2020 έγγραφο του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας μας στο Τελ Αβίβ απευθυνόμενο
προς την Διεύθυνσή σας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με την ΧΧΧ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε η ελληνική
ιθαγένεια από την γέννηση, σε πρόσωπο του οποίου ο πατέρας είχε μόνον εγγραφή στα Μητρώα
Αρρένων. Η απόφαση διαπίστωσης αναγράφει ως επώνυμο αυτό που φέρει μετά το γάμο του.
Με το Α.Π. Φ.730ΠΓ/ΑΣ 69/15-1-2020 έγγραφό του, το Προξενικό Γραφείο της
Πρεσβείας μας στο Τελ Αβίβ θέτει ερώτημα προς το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου για την
καταχώριση Ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου του εν λόγω προσώπου, βάσει της σχετικής
απόφασης διαπίστωσης ιθαγένειας.
Τούτο, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνήθης πρακτική ήταν, βάσει της σχετικής απόφασης,
να καταχωρίζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο του προσώπου του οποίου η
ιθαγένεια διαπιστώθηκε (και στη συνέχεια γάμου κτλ), καίτοι νομιμοποιητική βάση εγγραφής στα
Δημοτολόγια ήταν (και είναι) η σχετική διοικητική πράξη της ιθαγένειας.
Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση μεταγραφής (ή σύνταξης
πρωτογενών πράξεων) ήταν να υφίσταται εγγραφή σε ισχύοντα δημοτολόγια, η οποία δημοτολογική
εγγραφή ήταν (και είναι) υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση στην ίδια τη ληξιαρχική πράξη .
Από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις
του οποίου τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2018 το πληροφοριακό
σύστημα «Μητρώο Πολιτών», στο Ειδικό Ληξιαρχείο αλλά και στα Προξενεία εν γένει,
μεταγράφονται αλλοδαπές πράξεις (και συντάσσονται πρωτογενείς πράξεις) Ελλήνων οι οποίοι οι
ίδιοι ή οι ανιόντες τους είναι εγγεγραμμένοι σε ισχύοντα Δημοτολόγια. Η εγγραφή μόνον σε
Μητρώα Αρρένων δεν αποτελεί επαρκές δικαιολογητικό για την μεταγραφή ή σύνταξη ληξιαρχικών
πράξεων γέννησης ή γάμου παρά μόνο για τη μεταγραφή Ληξιαρχική Πράξης Θανάτου.
Ως εκ τούτου η απάντηση του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου (Α.Π.4700,4703/29-5-2020)
ήταν αρνητική ως προς τη δυνατότητα μεταγραφής της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του εν λόγω
προσώπου.

Τονίζουμε ότι η εγγραφή στα Δημοτολόγια Δήμων της Χώρας όσων η ιθαγένεια
καθορίστηκε με διοικητική πράξη οφείλει να διενεργείται βάση αυτής της πράξης χωρίς να
απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης του Ειδικού Ληξιαρχείου, επειδή νόμιμο έρεισμα για
τέτοιου είδους εγγραφές αποτελεί η διοικητική πράξη και όχι η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και το δεδομένο ότι :
 τα γεγονότα (γέννηση, γάμος) έχουν επισυμβεί σε χρόνο πολύ προγενέστερο της έκδοσης
απόφασης διαπίστωσης της ιθαγένειας και
 δεν υφίσταται πρακτική αξία της καταχώρισης αυτών σε ελληνικό ληξιαρχείο,
θέτουμε υπόψη σας ότι η θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι σε όσες περιπτώσεις υφίσταται
διοικητική πράξη διαπίστωσης 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.
Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε για τις απόψεις σας επί των τιθέμενων ζητημάτων.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, με
αντίγραφο του ανωτέρω σχετικού οφείλει να διενεργήσει την δημοτολογική εγγραφή της εν λόγω
με νόμιμο έρεισμα την με Α.Π. ΧΧΧ Απόφαση Καθορισμού Ιθαγένειάς της και την με
Α.Π.2013/0007765/64253 εντολή δημοτολόγησής της, χωρίς να εξαρτά τις ενέργειες του από την
μεταγραφή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
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