
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Οι µεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, 
µετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της 
αντίστοιχης πράξης, µέσα σε ορισµένη προθεσµία και βάσει ορισµένων, για κάθε 
περίπτωση µεταβολής, δικαιολογητικών. 
Οι µεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά 
είναι: 

Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων 
• Αναγνώριση (Εκούσια ή ∆ικαστική) - ∆ηλώνεται εντός µηνός από την 

ηµεροµηνία του συµβολαιογραφικού εγγράφου ή της τελεσίδικης της 
σχετικής δικαστικής απόφασης 

• Προσβολή πατρότητας 
• Προσθήκη ή µεταβολή ονόµατος 
• Προσθήκη ή µεταβολή επωνύµου 
• Προσθήκη ή µεταβολή ιθαγένειας 
• Μεταβολή θρησκεύµατος 
• Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόµατος 
• Αλλαγή φύλου 
• Υιοθεσία 
• Λύση υιοθεσίας 
• Προσδιορισµός δηµοτικότητας τέκνου.* (Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 

δέκα ηµερών από τη γέννηση) 

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάµου 
• Ακύρωση γάµου 
• ∆ιαζύγιο - Καταχωρείται εντός µηνός από την ηµεροµηνία του αµετακλήτου 

της σχετικής δικαστικής απόφασης 
• Προσθήκη ή µεταβολή ονόµατος 
• Προσθήκη ή µεταβολή επωνύµου 
• Αλλαγή δόγµατος ή θρησκεύµατος 
• Αλλαγή ιθαγένειας 
• Ανάκτηση οικογενειακού επωνύµου * 
• Προσθήκη του επωνύµου του ενός συζύγου στο επώνυµο του άλλου* 

Άλλες Μεταβολές 
• ∆ήλωση αφάνειας 
• Άρση αφάνειας 

Οι µεταβολές καταχωρίζονται στο περιθώριο των Ληξιαρχικών πράξεων µέσα σε 
ένα µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβαν χώρα. Αν η µεταβολή δηλωθεί 
εκπρόθεσµα επιβάλλεται πρόστιµο ως εξής: 

Εκπρόθεσµη δήλωση (Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.4144/2013) 

• Από την 31η (τριακοστή πρώτη) µέχρι και την 120η (εκατοστή) ηµέρα 
καταβολή προστίµου ποσού 100 €. 

• Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ηµέρας καταβολή προστίµου 
ποσού 300 €. 

Τα προαναφερόµενα πρόστιµα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 



 

Γενικές Πληροφορίες 

 Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι µεταβολές δηλώνονται και 
υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόµο 344/76. 

 Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασµένο µε ειδικό 
Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Για κάθε µεταβολή, από το Ληξιαρχείο Λάρισας δίδονται λεπτοµερείς οδηγίες 
στους ενδιαφεροµένους σχετικά µε τα δικαιολογητικά, τις προθεσµίες και τους 
υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω µεταβολών. 

Σύµφωνα µε το νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η 
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από 
τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο 
Τοµέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που 
υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση. 

 


