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ΠΡΟΣ:

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στο Κάιρο
14, Rue Emad El Din, Cairo
email: grgencon.cai@mfa.gr

ΘΕΜΑ: Πρωτογενής σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου Ελληνίδας που γεννήθηκε εκτός
γάμου.
Σχετ. : Το με Α.Π. Φ. 731/1320/ΑΣ 532/29-09-2020 έγγραφό σας το οποίο έλαβε το υπ’αριθμ.
62979/01-10-2020 πρωτόκολλο της γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Βάσει του άρθρου 42 του Ν. 344/1976 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 του Ν.
4674/2020 οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα της
αστικής τους κατάστασης, τα οποία συμβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιον των αρμοδίων
Ελληνικών Προξενικών Αρχών.
2) Περαιτέρω, στο άρθρο 40 του Ν. 344/1976 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.
4674/2020, ορίζεται ότι καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής ασκεί ο
Προϊστάμενος της Ελληνικής Προξενικής Αρχής, ο οποίος συντάσσει πρωτογενείς
ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων
κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια.
3) Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο/η Έλληνας/ίδα Πρόξενος κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων του/της ως Ληξίαρχος νομιμοποιείται να καταχωρίσει ένα ληξιαρχικό γεγονός
στη βάση πιστοποιητικού αντίστοιχου με αυτό που θα προσκομιζόταν ενώπιον οποιουδήποτε
Ληξιάρχου εντός της ελληνικής επικράτειας.
4) Στο άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι «Εντός δέκα ημερών από του τοκετού
δηλούται η γέννησις εις τον ληξίαρχον του τόπου εν ω αύτη έλαβε χώραν, επί τη προαγωγή
πιστοποιήσεως ιατρού ή μαίας, υποχρεουμένων εις την έκδοσιν ταύτης, εν αδυναμία δε
εκδόσεως της βεβαιώσεως, επί τη βάση υπευθύνου δήλωσεως του υποχρέου.»
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5) Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Α.Κ. «οι σχέσεις μητέρας και
τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του ρυθμίζονται κατά σειρά «1. από το δίκαιο
της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους
διαμονής τους, 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας της μητέρας». Εν προκειμένω, το εφαρμοστέο
δίκαιο είναι το ελληνικό εφόσον το τέκνο της Ελληνίδας έχει την Ελληνική ιθαγένεια από τη
γέννησή του.
6) Συνεπώς, για την εν θέματι περίπτωση, προκρίνεται η σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής
πράξης γέννησης από εσάς εφόσον βέβαια δεν τίθενται ζητήματα ταυτοπροσωπίας. Τούτο
πρακτικά σημαίνει ότι βάσει του πιστοποιητικού του μαιευτηρίου θα συνταχθεί η προξενική
πράξη στην οποία θα βεβαιώνεται το γεγονός της γέννησης του τέκνου εκτός γάμου, θα
αναφέρεται ως μητέρα η Ελληνίδα υπήκοος με τα στοιχεία της κανονικής εγγραφής της στο
δημοτολόγιο και το τέκνο θα φέρει το επώνυμο της μητέρας του κατά τις διατάξεις του
ελληνικού ουσιαστικού δικαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου

Κοινοποίηση (για να αποσταλεί σε όλα τα Ελληνικά Προξενεία):
- Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων ΥΠΕΞ
email: e03@mfa.gr
Εσωτερική διανομή:
-Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Ειδικό Ληξιαρχείο
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