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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα 1 Μαρτίου  2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
 
Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.                : 213 136 1369, 1008                  
                  
 
 
ΘΕΜΑ  :  Εξελληνισµός ονόµατος και επωνύµου σε πολιτογραφηµένους οµογενείς. 
Σχετ.     :  Το µε Α.Π.1458/21-1-2017 έγγραφό σας. 
  

   

Σε απάντηση  του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά µε το αντικείµενο του 

θέµατος,  σας επισηµαίνουµε ότι ο εξελληνισµός ονοµατεπωνύµου - σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου µόνου του ν.2473/1953-  αφορά α) τους Έλληνες του εξωτερικού β) τους  οµογενείς 

αλλοδαπούς  που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια (µε πολιτογράφηση)  και γ) τους 

παλιννοστούντες οµογενείς που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Όσον αφορά στο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου  και στην βεβαίωση του οικείου 

Εισαγγελέα ότι δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη κατά του αιτούντος την αλλαγή επωνύµου ή  

εξελληνισµού  ονοµατεπωνυµικών στοιχείων -  τα οποία θεωρούνται ως απαιτούµενα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά της αίτησης αλλαγής επωνύµου -, επισηµαίνουµε ότι  θεωρούνται απαραίτητα 

προκειµένου το  αρµόδιο  όργανο (∆ήµαρχος)  να εκτιµήσει τον πρότερο και µετέπειτα έντιµο 

βίο του αιτούντος  και το ενδεχόµενο να µην επιδιώκεται παράνοµος σκοπός µε την αιτούµενη  

αλλαγή επωνύµου.  

Σε περιπτώσεις όµως κατά τις οποίες από  τις βεβαιώσεις των οικείων Εισαγγελέων 

προκύπτει εκκρεµοδικία ή  φυγοδικία  για τον αιτούντα την αλλαγή επωνύµου, οι ∆ήµοι δεν 
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µπορούν να εξετάσουν τέτοια αιτήµατα περί αλλαγής επωνύµου διαρκούσης  της  δίωξης του 

αιτούντος.   

Περαιτέρω τονίζουµε ότι προκειµένου περί εξελληνισµού στοιχείων ανηλίκων απαιτούνται 

τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά µόνον για τους ανηλίκους άνω των 13 ετών,  επειδή 

αξιόποινη ποινή για ανήλικους από οκτώ έως δεκατριών ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν (άρθρο 

126 ΠΚ). 

 

 

          Η    Προϊσταµένη  της  
∆ιεύθυνσης  

 
 
                                                                               Ουρανία Σταυροπούλου  
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-Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 


