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ΘΕΜΑ :Βάπτιση – ονοματοδοσία.
Σχετ.
:Το με Α.Π.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.21/οικ.21271/3-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 12-8-2014
αίτησή σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25
και 26 του ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση
κυρίου ονόματος, αλλά μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία -δηλαδή πρόσδοση κυρίου
ονόματος- μόνο όταν στη δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα
γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, επειδή το δικαίωμα της ονοματοδοσίας τέκνου όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1512 του Α.Κ.- έχει ως αποκλειστικούς
φορείς μόνο τους δύο γονείς οι οποίοι το ασκούν από κοινού.
Ειδικότερα η άσκηση της ονοματοδοσίας του τέκνου, είτε είναι βαπτισμένο είτε είναι
αβάπτιστο, πραγματοποιείται με δήλωση του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον αρμόδιο
ληξίαρχο, ο οποίος είναι από το νόμο το μόνο αρμόδιο όργανο του κράτους προς το οποίο
απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό σας, στη
δήλωση της βάπτισης και του κυρίου ονόματος του τέκνου δεν προέβησαν οι δύο γονείς από
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κοινού αλλά τρίτο πρόσωπο (παππούς) έτσι η βάπτιση δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως
ονοματοδοσία.
Εν όψει των ανωτέρω, ορθώς και νομίμως η ληξίαρχος δεν προέβη στην καταχώριση
κυρίου ονόματος στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

Η

Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Διοικ. Οργάνωσης & Διαδικασιών
Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη
Τμήμα Πληροφόρησης & Ανοικτής Διοίκησης
Βασ.Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74
2.Δήμο Πηνειού Νομού Ηλείας
Τμήμα Δημοτολογίου
Πλατεία Ηρώων 38
Τ.Κ. 27 300 – ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
- Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων
- Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου (ηλεκτρονικά για ενημέρωση)
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