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Αλλαγή Επωνύμου
Η διαδικασία, αφορά στην πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και στην πρόσληψη
πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή
είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων
Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και
παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Οι διατάξεις του Ν.Δ. 2573 (ΦΕΚ 241/ τ.Α’/04.09.1953) «Αλλαγή επωνύμου και πρόσληψη
επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβάλλονται σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη
ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου.
Ως σοβαροί λόγοι νοούνται, για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά

προβλήματα, τα

οποία δημιουργούνται από επώνυμα :
α) κακόηχα β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή
ξενικά δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις
της κοινωνίας περί ηθικής.
Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ή
στα Μητρώα Αρρένων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται λεπτομερώς και με σαφήνεια, ο σκοπός
για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου
ζητείται η πρόσληψη.
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης
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Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
2. Βεβαίωση Εισαγγελέα περί μη δίωξης
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής χρήσης
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (ενημερωμένη ως προς την αλλαγή)
5. Παράβολο 15 ευρώ
6. Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα



Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής
από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, κ.α.) ή εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής μορφής.



Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης
αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεσθεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
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