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ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 

 
 
Προσφερόμενη 
Υπηρεσία 
 

Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 

Παρατηρήσεις 

Απλό 
πιστοποιητικό  

Αίτηση.  
 
Αρκεί η επίδειξη της 
ταυτότητας του αιτούντος (ή 
του διαβατηρίου, ή της άδειας 
οδήγησης). 

Η έκδοση απλών πιστοποιητικών είναι 
άμεση.   
 
 

Πιστοποιητικό 
δις 
εγγεγραμμένου  
 

Αίτηση.  
 
Αρκεί η επίδειξη της 
ταυτότητας του αιτούντος (ή 
του διαβατηρίου, ή της άδειας 
οδήγησης). 

Το πιστοποιητικό αφορά πρόσωπα που 
είναι εγγεγραμμένα δύο φορές σε 
Μητρώα Αρρένων ίδιου ή άλλου Δήμου.  
 
Εκδίδεται από τον Δήμο από τον οποίο 
θα διαγραφεί ο δις εγγεγραμμένος.  
 
Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί και θα 
παραδοθεί στον πολίτη αφού πρώτα  
ολοκληρωθεί η επικοινωνία μας με τον 
Δήμο της άλλης εγγραφής. 
 

Πιστοποιητικό 
μετεγγραφής 
 

Αίτηση.  
 
Αρκεί η επίδειξη της 
ταυτότητας του αιτούντος (ή 
του διαβατηρίου, ή της άδειας 
οδήγησης). 

Εκδίδεται σε περιπτώσεις μετεγγραφής 
από Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου στα 
Μητρώα Αρρένων Πειραιά, σύμφωνα  με 
την κείμενη νομοθεσία 
 
Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί και θα 
παραδοθεί στον πολίτη αφού πρώτα  
ολοκληρωθεί η επικοινωνία μας με τον 
Δήμο όπου υπάρχει η εγγραφή στα 
Μητρώα Αρρένων. 

Πιστοποιητικά  
με παρατηρήσεις 

 Απαιτείται συνεννόηση με την υπηρεσία 
μας. 

 
 

1. Τα πιστοποιητικά μπορούν να ζητηθούν είτε άμεσα από τον πολίτη, είτε μέσω Κ.Ε.Π., 
είτε αξιοποιώντας  τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  του Δήμου. 

2. Αν το αίτημα αφορά τρίτο πρόσωπο πρέπει να πιστοποιηθεί η συγγένεια ή το έννομο 
συμφέρον. 

 
 
 
 
 



 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  
«ΑΔΗΛΩΤΟΥ»  ΣΤΑ Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ 

 
Τα παρακάτω  δικαιολογητικά κατατίθενται  και από  πρόσωπα που                            

εγγράφονται μετά από  Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου. 
 

 
Η εγγραφή «αδηλώτων» στα Μητρώα Αρρένων αφορά Έλληνες εκ γενετής. Διέπεται από τις 

διατάξεις του Ν. 2113/93 και από τη με αρ.πρωτ. 28700/17574/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
Προσφερόμενη 
Υπηρεσία 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Εγγραφή  
«αδηλώτου»   
 
Εγγραφή  
μετά από  
Νομική Αναγνώριση 
Ταυτότητας Φύλου. 
 

Α) Ληξιαρχική πράξη  γέννησης του ιδίου, με 
τις όποιες παρατηρήσεις (1)  
 
Β) Ληξιαρχική  Πράξη γάμου των γονέων του 
(αφορά εντός γάμου παιδιά) (1) 
 
Γ) Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση για την 
εγγραφή στα Μ. Αρρένων.  
Τα έντυπα χορηγούνται από τον Δήμο και 
συμπληρώνονται στον Δήμο από τον ίδιο τον 
αδήλωτο, εάν αυτός είναι ενήλικος, ή από έναν 
των γονέων του, εάν είναι ανήλικος.  
Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης 
παρουσίας στον Δήμο απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής από οποιαδήποτε 
Διοικητική Αρχή (δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., προξενεία, Κ.Ε.Π, 
gov.gr). 
 
Δ)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
των γονέων, ή εγγραφής (ξεχωριστής)  σε 
μητρώα αρρένων / δημοτολόγια. (1) 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 
 
Ε) Πράξη καθορισμού ηλικίας (το έγγραφο το 
συντάσσει ο Έλληνας έμμισθος πρόξενος της 
χώρας που κατοικεί ο αδήλωτος) αρθ.5 του 
Ν.2119/93. 
 
ΣΤ) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει 
το χρονικό διάστημα παραμονής στο 
εξωτερικό και εάν είναι δυνατό οι 
πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα 
αφιξαναχωρήσεις -μόνο για τους ενηλίκους 
που έχουν συμπληρώσει το 20ο  έτος της 
ηλικίας τους. (Το έγγραφο συντάσσει ο 
Έλληνας πρόξενος της χώρας που κατοικεί ο 
αδήλωτος). 
 

Εάν το παιδί είναι  εκτός 
γάμου,  
απαιτείται  πιστοποιητικό οικ. 
κατάστασης της μητέρας (1) 
που να προκύπτει ότι είναι 
άγαμη, καθώς και σχετική 
υπεύθυνη δήλωσή της.  
 
Εάν υπάρχει προβολή 
πατρότητας,  
θα κατατεθεί  η αμετάκλητη  
δικαστική απόφαση (θα πρέπει 
να αποδεικνύεται  σαφώς  το 
αμετάκλητο)  
 
Εάν το παιδί έχει 
αναγνωρισθεί,   
θα κατατεθεί  επιπλέον η  
συμβολαιογραφική πράξη 
αναγνώρισης  ή η τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση καθώς και 
πιστοποιητικό γεννήσεως του 
πατέρα. (1). Θα πρέπει να 
αποδεικνύεται  σαφώς  η 
τελεσιδικία. 
 
Εάν πρόκειται για εγγραφή 
παιδιού που έχει υιοθετηθεί, 
υποβάλεται επιπλέον η  
τελεσίδικη* δικαστική απόφαση 
για την υιοθεσία, καθώς και η 
αρχική ληξ. πράξη γέννησης -
όταν ο φυσικός γονέας είναι 
Έλληνας. Για τις ειδικές 
περιπτώσεις,(π.χ. υιοθεσία στο 
εξωτερικό, απόκτηση 
ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας) 
προαπαιτείται συνεννόηση με 
την υπηρεσία μας. 
 
* Θα πρέπει να αποδεικνύεται  
σαφώς  η τελεσιδικία 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Πριν από την  εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων απαιτείται  διαπίστωση της ελληνικής  ιθαγένειας από το 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ Ιθαγένειας ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, όπου ο  πολίτης απευθύνεται άμεσα, χωρίς 
τη μεσολάβηση του Δήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
1) Για τους γεννημένους πριν από 8-5-1984 στο εξωτερικό, όταν ένας εκ των δύο γονέων είναι αλλοδαπός 

(δηλ. όταν δεν υφίσταται εγγραφή του σε Μ.Αρρένων ή Δημοτολόγια) 
 
2) Για τα τέκνα αλλοδαπών μητέρων που αναγνωρίσθηκαν από Έλληνες 
 
3) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘ.26 ΤΟΥ ΚΕΙ (Ν.4735/2020 αρθ.10) 

«Αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση μετά  από την έκδοση απόφασης για τη διαπίστωσή της, 
κάθε πρόσωπο που ανήκει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός γάμου από γονείς που δεν ήταν Έλληνες κατά τον χρόνο που 
γεννήθηκε αλλά η ελληνική τους ιθαγένεια αποκτήθηκε από γεννήσεως μετά τη γέννησή του. 
β)Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός υποστατού, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Έλληνα πατέρα με 
αλλοδαπή μητέρα πριν τις 18.7.1982, και 
γ) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός ανυπόστατου, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Ελληνίδας μητέρας 
με  αλλοδαπό πατέρα πριν τις 8.5.1984 
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επικαλούμενη νομική βάση 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ» 
 

(Δ/νση τμ. Ιθαγένειας ΥΠ.ΕΣ: οδός Αγίου Διονυσίου 5  Τ.Κ.185.45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ) 
 
   
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

(1) Η αναζήτηση των πιστοποιητικών δημοτολογίου και των ληξιαρχικών πράξεων  γίνεται  υπηρεσιακά 
από το τμήμα μας (και δεν προσκομίζονται από τον πολίτη), εφ’ όσον έχει ήδη προηγηθεί καταχώριση 
του γεγονότος στην αρμόδια υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση ακριβών στοιχείων 
εκ μέρους του ενδιαφερομένο. 

 
(2) Οι   ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου (για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και 

που θα συνταχθούν  για πρώτη φορά τώρα) είναι δυνατόν να δηλωθούν   στο πληροφοριακό σύστημα 
του «Μητρώου  Πολιτών»  άμεσα από τον αρμόδιο  Έλληνα πρόξενο,  βάσει του  Ν.4674/2020 
αρθ.40. Σε περίπτωση αδυναμίας του προξένου η δήλωση στο «Μητρώο Πολιτών» γίνεται από το 
ειδικό ληξιαρχείο (οδός Μητροπόλεως 60 Αθήνα). 

 
(3) Ο ανήλικος εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου όπου έχει εγγραφεί σε δημοτολόγια ή εκεί 

όπου οφείλει να εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί κτήσης δημοτικότητας. Ο ενήλικος 
εγγράφεται στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου της προτιμήσεώς του. 

 
(4) Η  εγγραφή «αδηλωτου» στα Μ.Αρρένων μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα χωρίς αίτημα των γονέων 

δυνάμει του αρθ.3γ του Ν.2119/93  και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ  ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 

Εφαρμόζεται ο Ν.2119/93 και η με αρ.πρωτ. 28700/17574/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
Προσφερόμενη 
Υπηρεσία 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Επανεγγραφή 
ανυπάρκτου 

Αίτηση 
του ιδίου με πλήρη στοιχεία, στην οποία θα 
ζητά την επανεγγραφή του στα Μ.Αρρένων του 
Δ.Πειραιά απ’ όπου διεγράφη σαν ανύπαρκτος, 
με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του 
από  την ελληνική προξενική αρχή του τόπου 
της κατοικίας του. 
 
Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού 
από το ελληνικό  προξενείο του τόπου 
κατοικίας. 
 
Φωτοτυπία διαβατηρίου  
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ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΑ  ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
Εφαρμόζεται ο Ν.2119/93 και η με αρ.πρωτ. 28700/17574/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 

Προφερόμενη 
Υπηρεσία 

Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
 

Παρατηρήσεις 

Διαγραφή λόγω 
θανάτου 

Ληξιαρχική πράξη θανάτου  Η διαγραφή  διεκπεραιώνεται 
υπηρεσιακά, χωρίς καμία ενέργεια 
του πολίτη 
 
 

Διαγραφή λόγω 
αφάνειας 

Αίτηση 
 
Ληξιαρχική πράξη 
αφάνειας (1) 
 
Τελεσίδικη Δικαστική 
απόφαση (Η τελεσιδικία της 
απόφασης πρέπει να 
αποδεικνύεται με σαφήνεια) 
 

Η διαγραφή  διεκπεραιώνεται και  
υπηρεσιακά, χωρίς αίτημα, αλλά με 
την κατάθεση των λοιπών 
δικαιολογητικών. 
 

Διαγραφή λόγω 
διπλοεγγραφής 

 Το αίτημα υποβάλεται από τον 
πολίτη στην Στρατολογική 
Υπηρεσία Πειραιά.  
Ο Δήμος –από τον οποίο θα 
διαγραφεί ο δύο φορές γραμμένος- 
εκδίδει το πιστοποιητικό δις 
εγγεγραμμένου (βλ. ενότητα 
«έκδοση πιστοποιητικών») 

Διαγραφή λόγω 
Νομικής 
Αναγνώρισης 
Ταυτότητας Φύλου 

Αίτηση 
 
Ληξιαρχική πράξη 
γέννησης με τις 
παρατηρήσεις (1) 

 

Ειδικές  περιπτώσεις 
διαγραφής 

 Απαιτείται συνεννόηση με την 
υπηρεσία μας 

 
1. Οι ληξιαρχικές πράξεις και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου αναζητούνται αυτεπάγγελτα 

από την υπηρεσία μας 
2. Τα αιτήματα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή, αν πρόκειται για ανήλικο, από 

κάθε πρόσωπο  που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
Εφαρμόζεται ο Ν.2119/93 και η με αρ.πρωτ. 28700/17574/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 
Προφερόμενη 
Υπηρεσία 

Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
 

Παρατηρήσεις 

Προσθήκη κυρίου 
ονόματος  

Ληξιαρχική πράξη γέννησης  Η προσθήκη διεκπεραιώνεται 
υπηρεσιακά, χωρίς αίτημα του πολίτη 
 
 

Προσθήκη 
ελλειπόντων στοιχείων 
π.χ. τόπου γέννησης 
κ.τ.λ. 
 

Αίτηση 
 
Ληξιαρχική πράξη 
γέννησης με συμπληρωμένα 
στοιχεία (1). 
 

Η διαδικασία της προσθήκης 
ελλειπόντων στοιχείων  
διεκπεραιώνεται και χωρίς αίτημα του 
πολίτη. 
 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης 
συνταγμένης ληξ. πράξης γέννησης 
και για ειδικές περιπτώσεις απαιτείται 
συνεννόηση με την υπηρεσία μας 

Ειδικές περιπτώσεις  Απαιτείται συνεννόηση με την 
υπηρεσία μας 
 

 
1. Οι ληξιαρχικές πράξεις και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου αναζητούνται αυτεπάγγελτα 

από την υπηρεσία μας. 
 

2. Τα αιτήματα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή, αν πρόκειται για ανήλικο, από 
κάθε πρόσωπο που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 

Εφαρμόζεται ο Ν.2119/93 και η με αρ.πρωτ. 28700/17574/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
Προσφερόμενη 
Υπηρεσία 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Παρατηρήσεις 

Αλλαγή 
στοιχείων  
λόγω υιοθεσίας 

Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο),  
ή (εάν αυτός είναι ανήλικος) του υιοθετήσαντα γονέα, ή 
ενός των συζύγων (σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας και 
από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο 
του τέκνου του άλλου) 
 
Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία και 
καταχωρισμένη τη δικαστική  
απόφαση περί υιοθεσίας (1) 
 
Τελεσίδικη δικαστική απόφαση   
περί της υιοθεσίας. (Πρέπει να αποδεικνύεται 
το ότι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη) 
 
Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα   
Μητρώα Αρρένων και  Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα 
 και των υιοθετησάντων (1) 
 

 

Αλλαγή 
στοιχείων λόγω 
προσβολής 
πατρότητας 

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού με 
καταχωρισμένη την αμετάκλητη  δικαστική απόφαση 
περί προσβολής πατρότητας (1). 
 
Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση  περί προσβολής 
πατρότητας. (Το αμετάκλητο πρέπει να αποδεικνύεται 
σαφώς) 
 
Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια της μητέρας.(1) 
 
Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που 
ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (για 
ανήλικο). 
Εάν ακολουθήσει αναγνώριση εφαρμόζονται και οι 
επόμενες οδηγίες. 
 

 

Αλλαγή 
στοιχείων λόγω 
αναγνώρισης 

Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης 
με την καταχώριση  της αναγνώρισης.(1)  
 
Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ή η τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης 
Εάν η αναγνώριση γίνει δικαστικά, πρέπει  
να αποδεικνύεται η τελεσιδικία της. 
 
Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα σε Μητρώα  
Αρρένων  & Δημοτολόγια. (1) 

 



 
Πιστοποιητικό εγγραφής του τέκνου στα Δημοτολόγια (1) 
 
Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου 
 που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία  
(για ανήλικο) 
 

Μεταβολή 
κυρίου ονόματος 
με δικαστική 
απόφαση 

Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης 
με την  παρατήρηση της μεταβολής.(1)  
 
Τελεσίδικη δικαστική απόφαση. (Η τελεσιδικία πρέπει  
να αποδεικνύεται σαφώς) 
 
Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου  
που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία 
(για ανήλικο) 
 

 

Μεταβολή 
επωνύμου μετά 
από απόφαση 
Δημάρχου 

Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης, (από ελληνικό ληξιαρχείο) 
με τα νέα στοιχεία. (1) 
 
Αίτηση 
 
Απόφαση Δημάρχου (μπορεί να σταλεί και υπηρεσιακά) 
 

Τα δικαιολογητικά 
καταγράφονται  στο με 
αρ.πρωτ. 6847/12-10-
2011 έγγραφο της 
Αποκ/νης Διοίκησης 
Αττικής 

Διόρθωση 
κυρίου ονόματος 
(λογω 
σφάλματος )  
 
Διόρθωση τόπου 
γέννησης (δεν 
αφορά 
μετονομασίες 
λόγω αλλαγής 
συνόρων) 

Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης, με ορθά στοιχεία. (1) 
 
Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου  
που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία  
(για ανήλικο) 

Η διόρθωση μπορεί να 
γίνει και χωρίς αίτημα 
του πολίτη 

Διόρθωση 
επωνύμου, 
πατρωνύμου, 
μητρωνύμου. 
 
 
 
 
 
 

Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης, με ορθά στοιχεία και  τις 
παρατηρήσεις (1) 
 
Πιστοποιητικό από Δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων  
του πατέρα ή της μητέρας, ανάλογα με τη διόρθωση (1)   
 
Αίτηση του ιδίου (για ενήλικο), ή κάθε προσώπου που  
ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία 
 (για ανήλικο) 
 

Εάν ο τα στοιχεία που 
θα διορθωθούν 
αναφέρονται σε 
αλλοδαπό γονέα,  
προσκομίζεται  
πρόσφατο 
πιστοποιητικό 
γεννήσεώς του από την 
οικεία 
αλλοδαπή αρχή,  
δεόντως επικυρωμένο 
και νομίμως 
μεταφρασμένο και 
αντίγραφο 
διαβατηρίου. 
 

Ειδικές 
περιπτώσεις 
διορθώσεων & 
μεταβολών (π.χ. 
μεταβολή 
στοιχείων σε 
χώρα δεύτερης 
ιθαγένειας του 

 Απαιτείται συνεννόηση 
με την υπηρεσία μας 



πολίτη, 
μεταβολή 
επωνύμου λόγω 
επαναπροσδιο- 
ρισμού, 
διόρθωση έτους 
γέννησης κ.α.) 

 
1. Οι ληξιαρχικές πράξεις και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου ή Μητρώου Αρρένων 

αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας και δεν υπάρχει υποχρέωση του 
πολίτη για την υποβολή τους. 

 
 


