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ΘΕΜΑ: «Περί ονοματοδοσίας τέκνου».   
 
Σχετ.:     Το με αριθ. πρωτ. 175890/50850/26-11-2013 έγγραφο  
               του Συνηγόρου του Πολίτη.  

 
 
 Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό που απεστάλη στην υπηρεσία μας και μας γνω-

στοποιεί ότι στην αριθμ. xx, τόμος xx, έτος 2011 ληξιαρχική πράξη γέννησης που συνετά-

γη στο ληξιαρχείο σας καταχωρήθηκε ως κύριο όνομα του εντός γάμου γεννηθέντος τέ-

κνου στο οποίο αφορά, το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτισή του, για το οποίο - όπως 

προκύπτει από τη δήλωση βάπτισης που προσκόμισε στην υπηρεσία σας η μητέρα του 

τέκνου - δεν υφίστατο και η συναίνεση του πατέρα, αφού δεν έφερε και την υπογραφή αυ-

τού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 Δήλωση βάπτισης δεν μπορεί να εκληφθεί και σαν δήλωση ονοματοδοσίας αν δεν 

γίνεται με τους όρους του άρθρου 25 του Ν. 344/1976, δηλαδή αν δεν γίνεται και από τους 

δύο γονείς ή  αν δεν συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του απόντος γονέα. 

 Ως εκ τούτου, και επειδή η ονοματοδοσία δύναται να γίνει και μετά τη βάπτιση και η 

πρώτη (η ονοματοδοσία) στην προκειμένη περίπτωση έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφο-

ράς των γονέων του τέκνου γύρω από την άσκηση της γονικής μέριμνας - που πρόκειται 

να επιλυθεί με δικαστική απόφαση (άρθρο 1512 Α.Κ.) - πρέπει κατόπιν άδειας εισαγγελέα 

να προβείτε στη διόρθωση  του σφάλματος αυτού, ούτως ώστε από τα αντίγραφα ή τα 

αποσπάσματα της ληξιαρχικής αυτής πράξης που θα εκδίδονται έως την έκδοση της δικα-

στικής απόφασης η οποία θα επιλύσει το ζήτημα του ονόματος να φαίνεται ότι το τέκνο 

στερείται κύριου ονόματος.    
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 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

  

 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Συνήγορο του Πολίτη 
Χατζηγιάννη Μέξη 5 
Τ.Κ. 11528, Αθήνα 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης 
- Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων & Ληξιαρχείων   

- Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου 
   (ηλεκτρονικά για ενημέρωση) 


