∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο µόνο το
θρήσκευµα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόµατος
γίνεται µόνο µε ονοµατοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόµα και αν
έχει πραγµατοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύµατος του ενός γονέα
απαιτείται η προσκόµιση εξουσιοδότησής του, θεωρηµένη νόµιµα ως προς
το γνήσιο της υπογραφής
Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού
Η βάπτιση δηλώνεται:
1. στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση
2. ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του µυστηρίου. Στη προκειµένη περίπτωση
κάθε βάπτιση που λαµβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του ∆ήµου Λαρισαίων,
µπορεί να δηλωθεί στο Ληξιαρχείο Λάρισας.
Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση
δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του µυστηρίου.
Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης
Σύµφωνα µε το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιµο ή διορία για την δήλωση της
βάπτισης η οποία όµως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστηµα,
προκειµένου να είναι ενήµερη η αστική κατάσταση του παιδιού.
Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση
Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο
ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συµπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίµατος
συγγενείς του µέχρι τρίτου βαθµού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού
•
•

∆ήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το µυστήριο,
υπογεγραµµένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και
άδεια διαµονής.

*Σύµφωνα µε το νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από
τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο
Τοµέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που
υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση.

