`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Μανούση
Τηλ.
: 213 136 1257

Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2020
Α.Π.: 83336/Σ.20424

ΠΡΟΣ:

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
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ΘΕΜΑ: Επώνυμο τέκνου γεννημένου σε γάμο και πρωτογενής σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Σχετ. : Το με Α.Π. Φ. 730.1/6/ΑΣ 197/29-10-2020 έγγραφό σας το οποίο έλαβε το υπ’ αριθμ. 72564/02-112020 πρωτόκολλο της γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα αυτού, σας
γνωρίζουμε ότι συντασσόμαστε με την άποψη της υπηρεσίας σας, η οποία φρονούμε ότι είναι ορθή και
απολύτως τεκμηριωμένη.
Στο άρθρο 1505 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αποτελεί διάταξη αναγκαστικού δικαίου,
προβλέπεται ότι «το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός
από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα».
Συνεπώς, για την εν θέματι περίπτωση, το γεννηθέν τέκνο – τρίτο της οικογένειας – θα φέρει το ίδιο
επώνυμο με τα αδέλφια του ήτοι «XXX» και ακριβώς επειδή στο πιστοποιητικό της επιχώριας αρχής
εντοπίζεται η διαφοροποίηση που αναφέρατε (δηλαδή ως επώνυμο αναγράφεται αυτό της μητέρας), το
Προξενείο σας θα προβεί σε σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατά τις επιταγές του
ελληνικού ουσιαστικού δικαίου και σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 344/1976 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 29 του Ν. 4674/2020.
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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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