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Θέµα: «Περί αλλαγής κυρίου ονόµατος»
Σχετικό: Το µε από 18.06.2014 ηλεκτρονικό σας µήνυµα.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στο πρώτο ερώτηµά σας, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου µόνου του Ν.∆/τος 2573/1953, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2130/1993 και ισχύει σύµφωνα µε την παρ. 9
περ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995, µπορούν να προβούν στον εξελληνισµό των
ονοµατεπωνυµικών στοιχείων τους: α) οι έλληνες του εξωτερικού, β) οι οµογενείς
αλλοδαποί που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) οι παλιννοστούντες
οµογενείς που έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
2. η αλλαγή του κυρίου ονόµατος τόσο πολιτογραφηµένων αλλοδαπών (οµογενών ή
αλλογενών) όσο και Ελλήνων από γέννηση, δεν εµπίπτει στις διατάξεις
Ν.∆.2573/1953 και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου
που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (87
Α΄). Η µόνη δυνατότητα που δίνεται βάσει του παραπάνω Ν.∆. είναι ο
εξελληνισµός του κυρίου ονόµατος, η οποία αφορά µόνο πολιτογραφηµένους
οµογενείς και συνίσταται στη µεταφορά «επί το ελληνικότερο» του κυρίου
ονόµατος, στη µορφή που ο διοικούµενος επιθυµεί,
3. η εγγραφή των πολιτογραφηµένων αλλοδαπών, αλλογενών και οµογενών, στα
δηµοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων, γίνεται µε νόµιµο έρεισµα την απόφαση
πολιτογράφησής τους και µε τα όποια ονοµατεπωνυµικά στοιχεία αναγράφονται
σε αυτή. Σύµφωνα δε µε τις κείµενες διατάξεις, για την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως
Έλληνας πολίτης υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης, συνοδευµένη µεταξύ άλλων
από πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο έχει εκδοθεί από την αρµόδια
αρχή της χώρας της πρώτης του ιθαγένειας, το οποίο και αποτελεί το
σηµαντικότερο έγγραφο, καθώς από αυτό αντλούνται στοιχεία για τον αιτούντα
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας,
4. η µετέπειτα προσκόµιση από τους ενδιαφερόµενους εκθέσεων βάπτισής τους,
καµία επίπτωση δε φέρει στην ελληνική έννοµη τάξη και στην ήδη
διαµορφωθείσα αστική τους κατάσταση, εκτός και αν γίνει τροποποίηση στην
απόφαση πολιτογράφησής τους.
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Εν προκειµένω, η αλλαγή του κυρίου ονόµατος λόγω βάπτισης, η οποία έλαβε χώρα
πριν την πολιτογράφηση, για να παράγει έννοµες συνέπειες για την ελληνική πολιτεία θα
έπρεπε να έχει καταχωρισθεί πρώτα στην αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γέννησης, η οποία
συντάχθηκε στην Αλβανία, έτσι ώστε να συµπεριληφθεί στην απόφαση Πολιτογράφησης.
Συνεπώς, το αίτηµα για διόρθωση του κυρίου ονόµατος λόγω βάπτισης δεν δύναται να
ικανοποιηθεί, επειδή το νέο όνοµα δεν εισχώρησε στην απόφαση πολιτογράφησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε - είναι και το νόµιµο έρεισµα εγγραφής οποιουδήποτε πολιτογραφηµένου
στα δηµοτολόγια.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, σας γνωρίζουµε ότι ο τονισµός των ονοµάτων
και των επωνύµων στο ∆ηµοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια - στην περίπτωση
κατά την οποία οι αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης δεν περιέχουν τονισµό - θα
γίνεται κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 από τους ενδιαφερόµενους.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆/νση Αστικής και ∆ηµοτικής κατάστασης
- Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων
- Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση)
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