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Θέμα: Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας.
Σχετ.: Το με Α.Π.92/19-6-2018 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :


Η ονοματοδοσία ανηλίκου (κατ’ άρθρο 25 ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
έχει ως αποκλειστικούς φορείς τους γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνά του.



Πραγματοποιείται με δήλωση του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον ληξίαρχο, ο
οποίος είναι το μόνο – κατά νόμο - αρμόδιο όργανο του Κράτους προς το οποίο
απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων και υπογράφεται από αυτούς στην ληξιαρχική
πράξη.



Εάν το τέκνο είναι γεννημένο σε γάμο των γονέων του, στην ονοματοδοσία προβαίνουν
και δύο γονείς από κοινού ή ο ένας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου.



Εάν το τέκνο είναι γεννημένο εκτός γάμου (αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο)

στη

δήλωση ονοματοδοσίας προβαίνει η μητέρα του, ως μοναδική ασκούσα την γονική του
μέριμνα και δεν απαιτείται η προσυπογραφή και η συναίνεση του αναγνωρίσαντα πατέρα.


Η ονοματοδοσία δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση αλλά
δύναται να δηλωθεί και στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων όπου και
συντάσσεται έκθεση ονοματοδοσίας.



Η βάπτιση

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

αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.


Η δήλωση και η καταχώριση της βάπτισης στο ληξιαρχείο έχει ως αποτέλεσμα την
αναγραφή του θρησκεύματος και όχι του κυρίου ονόματος.



Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου της βάπτισης, όπου και συντάσσεται
έκθεση βάπτισης, ή στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση.
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Η βάπτιση μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία - δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος μόνον όταν γίνεται με τους όρους του άρθρου 25 του ν. 344/1976. Αυτό σημαίνει ότι η
δήλωση των γονέων περί του κυρίου ονόματος του τέκνου γίνεται προς τον αρμόδιο
ληξίαρχο, και οι γονείς υπογράφουν στην σχετική ληξιαρχική πράξη περί της δήλωσης
του κυρίου ονόματος του τέκνου τους .



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.


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 ονοματοδοσία του ανηλίκου τέκνου τους – συντάσσεται

ξεχωριστή

έκθεση ονοματοδοσίας.

H Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Ευσταθίου
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