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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014/Α
(Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)
Προς
1) Τμήμα Γάμων – Θανάτων
gamoi.thanatoi@cityofathens.gr
2) Κύριο ***
***
Kοινοποίηση
1) Γραφείο Δημάρχου
mayor@cityofathens.gr
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
secrgeneral@cityofathens.gr
3) Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού
beis@cityofathens.gr
4) Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
astiki.katastasi@cityofathens.gr
5) Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη
katsaiti@cityofathens.gr

Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας
1. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επανέρχεται στην υπ' αρ. πρωτ.
***/4.8.2014 καταγγελία, η οποία έλαβε αρ. *** στο μητρώο καταγγελιών. Η καταγγελία
αφορά φερόμενη προφορική απόρριψη αιτήματος διόρθωσης εσφαλμένης αναγραφής
μικρού ονόματος της θανούσης μητέρας του αιτούντος (από “***” σε “*** – ***”), παρά την
ύπαρξη σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.
2. Στις 11.8.2014 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έστειλε στους εδώ
παραλήπτες την Διαμεσολάβηση 115/2014, με την οποία εκλήθη:
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− ο καταγγέλλων να καταθέσει αίτηση με την οποία θα προσκομίσει την εισαγγελική
παραγγελία ζητώντας την εφαρμογή της από το Τμήμα Γάμων – Θανάτων και
− το Τμήμα Γάμων – Θανάτων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης να εφαρμόσει την
εισαγγελική παραγγελία, προβαίνοντας στην διόρθωση που αναγράφεται σε αυτήν,
εκτός εάν έχουν περιέλθει εις γνώση της υπηρεσίας έγγραφα που δεν έχουν ληφθεί
υπόψη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν
οδηγήσει τον κ. Εισαγγελέα σε διαφορετική εκτίμηση και, σε τέτοια περίπτωση,
αφού ενημερώσει εγγράφως τον καταγγέλλοντα, να διαβιβάσει τα εν λόγω έγγραφα
στην Εισαγγελία για την επανεκτίμηση της από 28.7.2014 αίτησης του πολίτη.
ΙΙ. Ανταπόκριση της υπηρεσίας
3. Με το υπ' αρ. ***/26.8.2014 έγγραφό της, η Δ/νση Αστικής Κατάστασης, η υπηρεσία
αναφέρει ότι προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.344/76 άρθρο 13, ερευνά και εξακριβώνει τα πραγματικά στοιχεία οποιουδήποτε αιτείται
την μεταβολή. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι μετά από έρευνα στον τόπο γέννησης της
θανούσας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, παρά μόνο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων της, όπου αναγράφεται ως “***”,
ενώ αναφέρεται ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Μητρόπολη *** ***,
επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι και στην βάφτισή της, αναφέρεται ως *** “ (αναμένεται
σχετικό έγγραφο)”. Η Δ/νση αναφέρει ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα
προσκομισθέντα έγγραφα της ληξιαρχικής πράξης γάμου και του εκλογικού βιβλιαρίου,
“δεδομένου ότι είναι μεταγενέστερα της γέννησής της ”. Η υπηρεσία αναφέρει ότι και στην
ταυτότητά της, η θανούσα αναφέρεται ως “***”. Όσον αφορά την παρατήρηση ότι η
υπηρεσία θα πρέπει να λαμβάνει το αίτημα του πολίτη και να απαντά εγγράφως, η Δ/νση
αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ενημερωθεί προφορικά ότι δεν είναι δυνατόν να
ικανοποιηθεί το αίτημά του και δεν θεώρησε σκόπιμο να υποβάλλει αίτηση. Ως προς την
εισαγγελική παραγγελία, ενημερώθηκε τηλεφωνικά η γραμματεία της εισαγγελίας ότι από
τα ερευνηθέντα στοιχεία δεν ήταν δυνατόν να γίνει διόρθωση. Μετά τα ανωτέρω, το
αίτημα για διόρθωση του ονόματος από “***” σε “*** – ***” δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό,
σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας.
ΙΙΙ. Αξιολόγηση από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
4. Η υπηρεσία ορθώς ερευνά και αυτοτελώς τις σχετικές εγγραφές, προκειμένου να
εντοπίσει την αυθεντική αστική κατάσταση του ατόμου και να διασφαλίσει την αρτιότητα
των ληξιαρχικών και δημοτολογικών εγγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπόσπαστο στοιχείο
αποτελούν και τα φαινόμενα “καθιέρωσης” ονομάτων σε δημόσια έγγραφα, ακόμη και
ληξιαρχικής φύσεως, που ενδέχεται να διαφοροποιούνται μεν από τις αρχικές εγγραφές,
ενδέχεται όμως να αποτελούν ασφαλέστερα στοιχεία για την ταυτοποίηση του προσώπου,
ώστε να μην προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης στις συναλλαγές. Δεν είναι σπάνια η
περίπτωση που το βαπτιστικό όνομα είναι διαφορετικό από το ληξιαρχικό όνομα κι
εξάλλου η νομοθεσία διαφοροποιεί τις δύο καταχωρίσεις, δηλαδή αφενός την δήλωση της
ονοματοδοσίας κι αφετέρου την δήλωση της βάπτισης ως μυστηρίου. Ως εκ τούτου, η
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αναζήτηση της βάπτισης μπορεί μεν να οδηγεί σε μια παλαιά, ίσως και την παλαιότερη
εγγραφή του ονόματος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απηχεί και την πραγματικότητα
της αστικής κατάστασης του ατόμου, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των
εγγράφων προκειμένου να αναζητηθεί και η τυχόν καθιέρωση άλλου ή και πρόσθετου
ονόματος στις συναλλαγές, ώστε να μην τίθενται αυτές σε κίνδυνο σύγχυσης.
5. Η υπηρεσία δεν μνημονεύει στην ανωτέρω απάντησή της το υπ' αρ. 62781
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημοτολογίου Δήμου *** που αναφέρεται
στην υπ' αρ. *** (πρώην *** Δ.Ε. ***) οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, στην οποία η
θανούσα αναφέρεται ξεκάθαρα ως “*** – ***”, σε συμφωνία και με τα άλλα στοιχεία που
την ταυτοποιούν (ονοματεπώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γένννησης, πόλη
γέννησης κ.τ.λ.). Το έγγραφο αυτό αποτελεί συνημμένο στην εισαγγελική παραγγελία
διόρθωσης του ονόματος και δεν έχει αναφερθεί στην απάντηση της Διεύθυνσης Αστικής
Κατάστασης, ούτε προς επικύρωση, αλλά ούτε και προς αντίκρουση του περιεχομένου του
ως προς το επίμαχο θέμα. Ενδεχομένως αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχε κατατεθεί έγγραφο
αίτημα.
6. Περαιτέρω, η υπηρεσία απαντά ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτά τα έγγραφα της
ληξιαρχικής πράξης του γάμου της θανούσης και του εκλογικού της βιβλιαρίου “δεδομένου
ότι αυτά είναι μεταγενέστερα της γέννησής της”. Καθώς όλα τα έγγραφα που αφορούν ένα
άτομο είναι εξ ορισμού “μεταγενέστερα της γέννησής του”, η υπηρεσία ενδεχομένως εννοεί
στο σημείο αυτό ότι θέτει ως καθοριστική την αρχαιότερη εγγραφή, απορρίπτοντας άλλα
παλαιά έγγραφα, από τα οποία όμως ενδέχεται να τεκμηριώνεται η καθιέρωση ενός
ονόματος διαφορετικού από το βαπτιστικό. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων προσκομίζει την
ληξιαρχική πράξη του γάμου της θανούσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο
δημοτολόγιο του προέδρου της Κοινότητας Κάτω ***, δύο έγγραφα του 19**, στα οποία η
θανούσα αναφέρεται ως “*** – ***” κι όχι ως “***”. Στο δε πιστοποιητικό, ο πρόεδρος
βεβαιώνει ότι υπάρχει εγγραφή στο Δημοτολόγιο της εν λόγω Κοινότητας, με αριθμό *** και
έτος γέννησης το 19**, δηλαδή παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία δημοτολογικής εγγραφής κι
όχι μια αόριστη βεβαίωση. Τέτοιου είδους έγγραφα δεν μπορούν να αντικρουσθούν με μια
απλή τηλεφωνική διαβεβαίωση ιερέως, χωρίς να έχει παραλειφθεί ακόμη έγγραφο, περί
του βαπτιστικού ονόματος της θανούσης, εκτός εάν στο αρχείο της Μητροπόλεως σώζεται
μαζί με την καταχώριση της βαπτίσεως και η ληξιαρχική πράξη γέννησης της θανούσας.
7. Όσον αφορά το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας της θανούσας, αυτό φέρει ημερομηνία
έκδοσης *** κι επομένως αποτελεί έγγραφο αρκετά μεταγενέστερο του πιστοποιητικού
δημοτολογικής εγγραφής του 19** και της ληξιαρχικής πράξης γάμου της θανούσης, επίσης
του 19**. Επομένως, εάν η υπηρεσία αναζητά και προτιμά τις αρχαιότερες εγγραφές, από
την σύγκριση των ημερομηνιών των δύο εγγράφων, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης
εγγύτητας του πρόεδρος της Κοινότητας προς το δημοτολόγιο, θα έπρεπε να είχε δοθεί
μεγαλύτερη βαρύτητα στα έγγραφα του 19** σε σχέση με το δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας.
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8. Όσον αφορά την εισαγγελική παραγγελία, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης σημειώνει ότι οι τηλεφωνικές ενημερώσεις δεν καταγράφονται και για λόγους
ασφάλειας δικαίου θα ενδείκνυτο να ακολουθηθεί η γραπτή διαδικασία, ώστε η υπηρεσία
να ενημερώσει την Εισαγγελία για τα ευρήματά της, προκειμένου και ο αρμόδιος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών να αποφασίζει εγγράφως εάν θα εμμείνει στην παραγγελία του ή
εάν θα την ανακαλέσει.
9. Από την πλευρά του καταγγέλλοντος, δεν φαίνεται να έχει υποβληθεί ακόμη γραπτό
αίτημα για την διόρθωση, γεγονός που αποτελεί νομική προϋπόθεση, ώστε ο Δήμος
Αθηναίων να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα σε εύλογο χρόνο. Θα πρέπει και ο
καταγγέλλων να ακολουθήσει την σχετική σύσταση της διαμεσολάβησης του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Αντίστοιχα, ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει
να απαντήσει με έγγραφο που θα απευθύνεται προς τον καταγγέλλοντα και θα αποτελεί
εκτελεστή διοικητική πράξη.
ΙV. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος
10. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καλεί:
− τον καταγγέλλοντα να υποβάλλει τα ανωτέρω έγγραφα ως επισυναπτόμενα σε
αίτησή του προς διόρθωση του ονόματος στο Τμήμα Γάμων – Θανάτων,
λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, και
− το Τμήμα Γάμων – Θανάτων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης να επανεξετάσει την
υπόθεση εκδίδοντας σχετική εκτελεστή διοικητική πράξη σε απάντηση στο αίτημα
του καταγγέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ανάλυση.
Αθήνα, 27η Αυγούστου 2014
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Βασίλης Σωτηρόπουλος
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