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ΘΕΜΑ :Περί εφαρμογής του άρθρου 1Β παρ.9 του ΚΕΙ (εξελληνισμός ονοματεπωνυμικών
στοιχείων)
Σχετ :Το υπ'αρ.πρωτ.Φ…. έγγραφό σας
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,
σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την παρ. 9 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ προβλέφθηκε η δυνατότητα εξελληνισμού των
ονοματεπωνυμικών στοιχείων των αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις οικείες
διατάξεις, με την κατάθεση σχετικής υπεύθυνσης δήλωσης. Στην εγκύκλιο, δε, της υπηρεσίας
μας με αρ. 29/2015 (Φ…../…/...) προβλέπονται ειδικότερα τα εξής: "Στην περίπτωση που η
υποβαλλόμενη από ενήλικο αλλοδαπό δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας (λόγω
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή
ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ) συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αυτού περί εξελληνισμού των
ονοματεπωνυμικών του στοιχείων διευκρινίζεται ότι με τη διαδικασία αυτή, η οποία σκοπεί
στην ακόμα μεγαλύτερη ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των αιτούντων αλλοδαπών, δεν
επιτρέπεται η ριζική αλλαγή του ονόματος ή του επωνύμου του ή και των δύο μαζί".
Κατά συνέπεια, ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων ενός αλλοδαπού δεν έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα, απεναντίας η δυνατότητα αυτή έγγειται στην αβίαστη βούληση
του αιτούντος, έχοντας καθαρά προαιρετικό χαρακτήρα.
Επιπλέον δε, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται εκ του νόμου "άρση του εξελληνισμού", άποψη
της υπηρεσίας μας είναι ότι αίτημα για την αναίρεση του εξελληνισμού σε χρόνο
μεταγενέστερο της ολοκλήρωσης εξέτασης του σχετικού αιτήματος (η οποία επέρχεται με τη
δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας) συνιστά
καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και ως εκ τούτου δεν δύναται να ικανοποιηθεί.
Όσον αφορά επί της ουσίας τους λόγους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν οδηγήσει στην
κατάθεση σχετικού αιτήματος στην υπηρεσία σας διευκρινίζονται τα εξής:
Ο εξελληνισμός δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο αρχικό (ξενόγλωσσο) όνομα, συνιστά
μία μικρή διαφοροποίηση στην απόδοση του ονόματος στην ελληνική γλώσσα και συνεπώς
δεν εγείρει ζήτημα αμφισβήτησης της ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου. Ακόμη όμως κι

αν, στην ακραία περίπτωση, ανακύψει ζήτημα ταυτοπροσωπίας, η απόφαση κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας επέχει στις περιπτώσεις αυτές και θέση βεβαίωσης
ταυτοπροσωπίας. Κατά συνέπεια παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τους
ενδιαφερομένους, χορηγώντας τους, δε, ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας για κάθε νόμιμη χρήση.
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