
                Δήλωση Βάπτισης/Ονοματοδοσίας 

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού; 
Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της 
γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το 
μυστήριο (έκθεση βάπτισης και χρειάζεται ταυτότητα, ή δήλωση 
βάπτισης από τον λειτουργό και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης 
τέκνου), σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76. 

Ποιός δηλώνει την βάπτιση; 
Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς ή ο ανάδοχος ή τρίτος 
με εξ/ση 

Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του 
Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και 
όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία 
(δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της 
προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με 
έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της 
υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην 
οποία θα αναφέρεται απαραιτήτως το κύριο όνομα του τέκνου που 
επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του. 

Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί 
να δηλώνει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου. 

Πότε και τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης; 
H δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 Ταυτότητα 
 Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό 

   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΒΑΠΤΙΣΗΣ 

Ειδικά για Έλληνες πολίτες δήλωση ονόματος και βάπτισης μπορεί να 
γίνει ηλεκτρονικά δηλώνοντας απαραιτήτως πρώτα το όνομα εδώ, 

(https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/onomatodosia-
anelikou) 



Σημ: Το όνομα πρέπει να είναι με ελληνικά πεζά γράμματα π.χ. 
Γεώργιος και όχι ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Επιπλέον δεν πρέπει να περιέχει κενό στο 
τέλος π.χ. Γεώργιος_ 

Τη διαδικασία την ξεκινά ένας γονέας όπου και εισέρχεται στην 
εφαρμογή με κωδικούς ΤΑΧIS,δηλώνει το όνομα (βλ. ανωτέρω) και 
υπογράφει.Έπειτα εισέρχεται ο δεύτερος γονέας στην αίτηση που 
εκκρεμεί, την υπογράφει και πατάει έκδοση. 

Μόλις το όνομα καταχωρηθεί στη ληξιαρχική πράξη και στον Δήμο 
εγγραφής του παιδιού τότε ξεκλειδώνει η δυνατότητα δήλωση βάπτισης 
(βλ. παρακάτω) 

 

Και τη βάπτιση εδώ, 

(https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/delose-baptises-
anelikou) 

Σημ: Τη βάπτιση δηλώνει ένας γονέας επισυνάπτοντας τη δήλωση 
βάπτισης του ιερέα όπου του ζητηθεί.Εάν η βάπτιση έγινε στο 
εξωτερικό (εκτός του Πατριαρχείου Κων/πολης) πρέπει απαραιτήτως 
να υπάρχει σφραγίδα από Γενναδίου 14 Αθήνα (Μονή Πετράκη) ή 
άλλη αρμόδια εκκλησία (Καθολική, Ευαγγελική κ.τ.λ.). 

 


