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Η καταγγελία
Η συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 26307/216-2016 καταγγελία η οποία έλαβε αριθµό 15 στο µητρώο καταγγελιών. Η καταγγέλλουσα
είναι µητέρα ενός ανήλικου τέκνου γεννηθέντος εκτός γάµου. Επιθυµεί να προβεί σε δήλωση
ονοµατοδοσίας του τέκνου της, ως ασκούσα αποκλειστικά τη γονική µέριµνα, αλλά το
αρµόδιο τµήµα αρνείται να προβεί στην ενέργεια αυτή ισχυριζόµενο ότι απαιτείται και η
συµµετοχή του πατέρα. Παρακαλεί να µεσολαβήσει η Συµπαραστάτης προκειµένου να
επιλυθεί το πρόβληµα που αντιµετωπίζει.

Αρµοδιότητα του Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα “Καλλικράτης”), ο
Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήµου και διαµεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβληµάτων. Από
το παραπάνω ιστορικό προκύπτει ότι η καταγγέλλουσα θίγεται από την παραπάνω
συµπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η αναφορά αυτής πρέπει να εξεταστεί
παραπέρα.
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η αιτούσα προς απόδειξη των ισχυρισµών της προσκόµισε τα ακόλουθα έγγραφα :
-τη συµβολαιογραφική πράξη δήλωσης αναγνώριση τέκνου
-απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων) όπου απορρίπτεται το αίτηµα του πατέρα για την ανάθεση και την άσκηση από
κοινού της γονικής µέριµνας
-αντίγραφο της αγωγής του πατέρα για τη ρύθµιση της γονικής µέριµνας
-ληξιαρχική πράξη γέννησης
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-γνωµοδότηση
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νοµικό πλαίσιο της παραπάνω αναφοράς βρίσκεται στα άρθρα 1510 και 1515 ΑΚ
καθώς 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων”.
- Ειδικότερα δυνάµει του άρθρου 1515 ΑΚ : "Τέκνα χωρίς γάµο των γονέων τους. Η
Γονική µέριµνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραµένει χωρίς γάµο των γονέων
του, ανήκει στη µητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική µέριµνα και
ο πατέρας, που όµως την ασκεί αν υπάρχει συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο
1513 ή αν έπαυσε η γονική µέριµνα της µητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει
για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο µπορεί και σε
κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής µέριµνας ή µέρους
της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του τέκνου.”
Ειδικότερα δυνάµει του άρθρου 1510 ΑΚ : “Η µέριµνα για το ανήλικο τέκνο είναι
καθήκον και δικαίωµα των γονέων (Γονική µέριµνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η
γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και
την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το
πρόσωπο ή την περιουσία του. Σε περίπτωση όπου η Γονική µέριµνα παύει λόγω θανάτου,

κήρυξης σε Αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική µέριµνα ανήκει αποκλειστικά στον
άλλο. Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική µέριµνα για πραγµατικούς
λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί µόνος ο
άλλος γονέας. Η επιµέλεια όµως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο
γονέα.”
Από τον συνδυασµό των δύο ανωτέρω άρθρων προκύπτει ότι η γονική µέριµνα
ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραµένει εκτός γάµου των γονέων του, έχει δε
αναγνωρισθεί εκουσίως από το φυσικό του πατέρα κατά τους όρους των άρθρων
1475-1476 του ΑΚ, ασκείται αποκλειστικά από τη µητέρα. Ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας
δύναται να ασκήσει τη γονική µέριµνα µόνο στις περιπτώσεις : α) αυτοδίκαια, αν έπαυσε η
γονική µέριµνα της µητέρας λόγω θανάτου ή κηρύξεως της σε αφάνεια ή ένεκεν εκπτώσεώς
της, κατ’ άρθρο 1510 ΑΚ παρ. 3 ΑΚ ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νοµικούς
(ανικανότητα ή περιορισµένη ικανότητά της για δικαιοπραξία) ή πραγµατικούς λόγους
(αποδηµία της ή βαριά ασθένειά της), οπότε την αναπληρώνει ο ίδιος στην άσκησή της, β)
σε κάθε άλλη περίπτωση µε δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση του
ίδιου του πατέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του τέκνου. Η δε δικαστική
απόφαση µπορεί να αναθέτει την άσκηση της γονικής µέριµνας είτε αποκλειστικά στον εξ
αναγνωρίσεως πατέρα, είτε από κοινού σ’ αυτόν και τη µητέρα, είτε να κατανέµει µεταξύ
αυτών τις λειτουργίες της (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 1515, αρ. 6-7, Ερµηνεία
κατ` άρθρο Αστικού Κώδικα, Ν. Τριάντος, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη 2015, άρ.
1515,Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθµός Απόφασης 7785/2016). Το λειτουργικό δε
δικαίωµα της γονικής µέριµνας είναι υποχρεωτικό για τους γονείς και προσωποπαγές, υπό
την έννοια ότι δεν είναι δυνατή ούτε η παραίτηση από αυτό ούτε η υποκατάσταση του φορέα
του, µε µεταβίβαση του σε άλλον.
- Το άρθρο 25 του Ν. 344/1976 που αφορά τη διαδικασία των ληξιαρχικών πράξεων
αντικαθίστανται ως εξής : “Ονοµατοδοσία. Το όνοµα του νεογνού καταχωρίζεται στη
ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη
γονική µέριµνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή. Αν ο
ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική µέριµνα, η δήλωση του
ονόµατος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και ο δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν
γονική µέριµνα, το όνοµα καταχωρίζεται µε δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του
προσώπου του τέκνου. Η γενοµένη σύµφωνα µε τα ανωτέρω δήλωση ονοµατοδοσίας
δεν ανακαλείται"
Σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Αστ & Δηµ Κατάστασης,
Διευκρινίσεις και οδηγίες προς τα Ληξιαρχεία, υπ’ αρ. πρωτ. Φ 104770/22433 24.10.2006). Η
ονοµατοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόµατος νεογνού το οποίο

καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ύστερα από δήλωση των γονέων του
που ασκούν τη γονική µέριµνα ή του ενός απ’ αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση
του άλλου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. Αν ο ένας από τους γονείς δεν
υπάρχει ή δεν έχει τη γονική µέριµνα, η δήλωση του ονόµατος γίνεται από τον άλλο
γονέα. Η βάφτιση καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρ. 26 ν. 344/76 και
δηλώνεται από τους υπόχρεους, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου”
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ονοµατοδοσία, δηλαδή ο προσδιορισµός του
ονόµατος του τέκνου γίνεται µε δήλωση των γονέων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Ο
Νοµοθέτης διαλέγει και χρησιµοποιεί τον όρο “ασκούν” για να δείξει συγκεκριµένα ότι όταν
πρόκειται για τέκνο γεννηµένο εκτός γάµου, ο προσδιορισµός του ονόµατος καθώς και η
βάφτιση είναι δικαίωµα του γονέα που ασκεί αποκλειστικά τη γονική µέριµνα.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Kατόπιν µελέτης των προσκοµιζόµενων εγγράφων σε συνδυασµό µε τις ανωτέρω
διατάξεις προκύπτει ότι η καταγγέλλουσα είναι η µόνη και αποκλειστικά αρµόδια εκ του
νόµου για την άσκηση της γονικής µέριµνας, ενώ ο πατέρα του τέκνου, ο οποίος αναγνώρισε
το τέκνο µε συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, έχει την επικουρική άσκηση της γονικής
µέριµνας µόνο σε περίπτωση αδυναµίας ασκήσεως αυτής από τη µητέρα του, που εν
προκειµένω δεν ισχύει και µόνο κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, που εν προκειµένω δεν
υφίσταται.
Καλείται η Αρµόδια Υπηρεσία του Δήµου να κάνει δεκτό το αίτηµα της
καταγγέλλουσας και να προβεί στη δήλωση ονοµατοδοσίας του ανήλικου τέκνου της.
Κοζάνη 28/6/2016
Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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