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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα 17  Αυγούστου 2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                           Α.Π. Φ. 131360/23551/11 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31             ΠΡΟΣ: ∆ήµο Ερµιονίδος 
Ταχ. Κώδικας: 10559            Μ.Μερκούρη 11 
Πληροφορίες: Γ.Πάρχας                Τ.Κ. 21300 
Τηλέφωνο: 210-3741641                 
                   
 
 
Θ Ε Μ Α: «Εξελληνισµός ονόµατος πολιτογραφηθέντος οµογενούς».                       
ΣΧΕΤ.: Το µε αριθµ. πρωτ. 5861/23-5-2011 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας  
Κρανιδίου. 
 
 

 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, για τις 

αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περιέρχονται στους δήµους και 

για τις οποίες οι διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που τις οριοθετούν 

προβλέπουν ως αρµόδια όργανα το Νοµάρχη, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και την 

Νοµαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων από 

τους δήµους ως αρµόδια όργανα άσκησής τους νοούνται αντιστοίχως ο ∆ήµαρχος, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και η οικεία Επιτροπή. 

 Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων και ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την 

εφαρµογή διατάξεων του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τον παρόντα νόµο. 

 Ως εκ τούτου, η κατ’ άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 αρµοδιότητα που 

περιέρχεται στους δήµους, η οποία πλέον ασκείται από το ∆ήµαρχο, είναι εκείνη η 

οποία ασκούνταν από το Νοµάρχη, σύµφωνα µε το Ν.∆/µα  2573/1953 και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, 

αφού δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον παρόντα νόµο (πέραν - ευνόητο είναι - του 

σηµείου που αφορά στην άσκηση της αρµοδιότητας) και συνακολούθως  τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά του εξελληνισµού κυρίου ονόµατος οµογενούς 

αλλοδαπού που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια (ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.) για 
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τον οποίο εξελληνισµό προβλέπονταν από τον νόµο 2307/1995 ότι ακολουθούνταν η 

ίδια διαδικασία µε αυτήν της αλλαγής επωνύµου, εξακολουθούν να καθορίζονται από 

τις Αποφάσεις αυτές. 

 Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι ως εξελληνισµός κυρίου ονόµατος ή 

επωνύµου πολιτογραφηθέντων οµογενών ελλήνων του εξωτερικού, παλιννοστούντων 

οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, νοείται η µετατροπή επί το 

ελληνικότερο της κατάληξης του κυρίου ονόµατος ή του επωνύµου αυτών. 

 Τέλος, επειδή στο από 3-11-1986 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

εκφράζεται η άποψη πως όσον αφορά στις αρχικές εγγραφές των βαπτιστικών 

ονοµάτων γηγενών ελλήνων στα δηµόσια βιβλία και έγγραφα, αυτά δεν θα 

εκλαϊκεύονται µορφολογικά από την αρµόδια υπηρεσία αλλά θα αναγράφονται κατά 

τη βούληση των πολιτών (π.χ. ∆ηµήτρης ή ∆ηµήτριος, Βασίλης, Βάσος ή Βασίλειος), 

έχουµε την άποψη - αναλογικά εφαρµόζοντας τα διαλαµβανόµενα στο προαναφερθέν 

έγγραφο – ότι, εάν ο οµογενής επιθυµεί να αποδοθεί το κύριο όνοµά του στην 

καθαρεύουσα µέσω της διαδικασίας του εξελληνισµού, δύναται ο δήµαρχος µέσω της 

διαδικασίας αυτής να προβεί στην εν λόγω µεταβολή. 

 Το αυτό ισχύει και για τα ονόµατα εκείνα στα οποία «εκδοχή της 

ελληνοποίησης θα τα καθιστούσε  υποκοριστικά - όπως π.χ. το «Βασιλάκη» σε 

«Βασιλάκης» - για τα οποία δύναται να θεωρηθεί ως ελληνοποίηση της κατάληξης 

και η µεταβολή στο γνήσιο όνοµα από το οποίο πηγάζει το υποκοριστικό, εν 

προκειµένω δηλαδή στο δοθέν παράδειγµα ως ελληνοποίηση να θεωρηθεί το  

«Βασίλειος» ή «Βασίλης». 

          
       Ο Αναπληρωτής Τµηµατάρχης 
          
       
 
          Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
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