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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Α) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (άρθρο 13 του Ν. 344/1976)
Η διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων, γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου που καταχωρήθηκε η Ληξιαρχική
Πράξη. Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται α) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση β) Με
έγκριση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Ειρηνοδίκη, όταν πρόκειται για σφάλματα που
παρεισέφρησαν στην Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην
ημερομηνία, και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος γ) Σφάλματα που αναφέρονται σε
γραμματικούς κανόνες, διορθώνονται με έγκριση του Ληξιάρχου κατόπιν αιτήσεως.
Β) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (άρθρο 14 του Ν. 344/1976)
Οι μεταβολές που επέρχονται στη κατάσταση φυσικού προσώπου είναι : αναγνώριση (εκούσια ή
Δικαστική) προσβολή πατρότητας, προσθήκη ή μεταβολή ονόματος & επωνύμου, ιθαγένειας,
θρησκεύματος, αλλαγής φύλου, υιοθεσίας ή λύση της, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, λύσης ή ακύρωσης
γάμου, λύσης συμφώνου συμβίωσης και γίνονται μετά από αίτηση των εχόντων έννομων συμφέρων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης ή εισαγγελική άδεια για τη διόρθωση
3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης
Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων, περαιτέρω οδηγίες για τα δικαιολογητικά, δίνονται από τα
Ληξιαρχεία του Δήμου.


Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής
από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, κ.α.) ή εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής μορφής.



Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από
την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’
όσον τα γεγονότα έχουν τελεσθεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν
ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
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