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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα   6   Σεπτεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η                                       
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                            
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης               
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  : 213 136 1034,1369  

      

ΘΕΜΑ: Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης.
Σχετ.   : Το  με Α.Π. οικ.48/30-7-2018  έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 Στα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας δύνανται να συντάσσονται εκθέσεις για βάπτιση 

και ονοματοδοσια κατά άρθρο  25 και 27 του ν.344/1976 (άρθρο 17 π.δ.850/1976) σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει στο Ληξιαρχείο  η συντεταγμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 Αρμόδιο ληξιαρχείο για την σύνταξη έκθεσης βάπτισης είναι το ληξιαρχείο του τόπου της 

βάπτισης. Ωστόσο εάν δεν έχει  συνταχθεί εκεί έκθεση βάπτισης,  δύναται να συνταχθεί 

στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων,  αφού εκεί θα δηλωθεί και η 

ονοματοδοσία του τέκνου.

 Αρμόδιο ληξιαρχείο για την σύνταξη έκθεσης   ονοματοδοσίας  είναι το ληξιαρχείο του 

τόπου κατοικίας των γονέων. Ωστόσο εάν δεν συνταχθεί εκεί έκθεση ονοματοδοσίας, 

δύναται να συνταχθεί στο ληξιαρχείο του τόπου της βάπτισης, οπού θα συνταχθεί η έκθεση 

βάπτισης.

 Η βάπτιση  (κατ’ άρθρο 27 ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) έχει ως  

αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος ως εκ τούτου η 

δήλωση και η καταχώριση της βάπτισης στο ληξιαρχείο έχει ως αποτέλεσμα την αναγραφή 

του θρησκεύματος και όχι του κυρίου ονόματος.

 Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα ισχύοντα, η βάπτιση καταχωρίζεται σε διαφορετικό 

πεδίο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από αυτό που καταχωρίζεται η  ονοματοδοσία  και 

εφόσον δεν υφίσταται  στο ληξιαρχείο,  η ληξιαρχική πράξη γέννησης, τότε συντάσσεται 

έκθεση βάπτισης και  - εφόσον οι ασκούντες τη γονική μέριμνα προβαίνουν σε 
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ονοματοδοσία του ανηλίκου τέκνου τους – συντάσσεται  ξεχωριστή έκθεση 

ονοματοδοσίας.

Σε ότι αφορά το ερώτημά σας για προσθήκη συζυγικού επωνύμου σας γνωρίζουμε ότι οι 

διατάξεις του άρθρου  28 του ν.3719/2008  ισχύουν  μόνον σε όσες περιπτώσεις οι σχέσεις των 

συζύγων μετά το γάμο ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

                             H   Προϊσταμένη της 
  Διεύθυνσης 

     Ουρανία Σταυροπούλου


