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Γενικά 

1. ε όπνηνλ Ναό θαη αλ ηειέζνπλ ην Μπζηήξην, πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

πξνθαζνξίζνπλ εγθαίξσο, ηελ εκέξα θαη ώξα ηέιεζήο ηνπ κε ηνλ Δθεκέξην. 

2. Πξηλ ηελ ώξα ηεο Βάπηηζεο ή λσξίηεξα λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Δθεκέξην, ηε 

Λεμηαξρηθή Πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ, ε νπνία έρεη εθδνζεί από ην Γήκν, 

ζηνλ νπνίν έρεη δεισζεί ε γέλλεζή ηνπ. 

3. Δάλ επηζπκνύλ λα ηειέζνπλ ην Μπζηήξην όρη ζην Ναό ηεο Δλνξίαο ηνπο, 

 (πξάγκα ην νπνίν πνηκαληηθώο δελ ελδείθλπηαη), αιιά ζε άιιε Δλνξία, ηόηε 

πξέπεη λα δεηήζνπλ από ηνλ Δθεκέξην ηεο Δλνξίαο ηνπο λα κεηαβηβάζεη ηελ 

Λεμηαξρηθή Πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ, ζην Ναό όπνπ ζα ηειεζζεί ην 

Μπζηήξην. πληζηάηαη λα ηειείηαη ην Μπζηήξην ζην Ναό ηεο Δλνξίαο θαηνηθίαο 

ηνπ λεπίνπ, αθνύ εθεί ζα ζπλερίζεη λα έρεη ηελ Δθθιεζηαζηηθή αλαθνξά θαη 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ. 

4. Ο Ιεξέαο πνπ ηέιεζε ην Μπζηήξην εθδίδεη Γήισζε Βαπηίζεσο. 

5. Η Γήισζε Βαπηίζεσο θαηαηίζεηαη, εληόο κελόο ζην Λεμηαξρείν ηνπ Γήκνπ, 

όπνπ είλαη εγγεγξακκέλε ε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ε Βάπηηζε ηειεζζεί εθηόο Δλνξίαο, ε δήισζε Βαπηίζεσο 

πξνζθνκίδεηαη ζηελ Δλνξία ηνπ Νενθώηηζηνπ, γηα λα θαηαρσξεζεί ζην νηθείν 

Βηβιίν θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαηίζεηαη ζην Λεμηαξρείν ηνπ Γήκνπ. 

7. Αλάδνρνο ηνπ παηδηνύ δελ κπνξεί λα γίλεη αιιόδνμνο ή αιιόζξεζθνο, αιιά θαη 

Οξζόδνμνο, ν νπνίνο έρεη ηειέζεη κόλν πνιηηηθό Γάκν. 

8. Σέθλα πξνεξρόκελα από γνλείο πνπ έρνπλ ηειέζεη κόλν πνιηηηθό γάκν, 

βαπηίδνληαη εθόζνλ ν Αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ θαηήρεζε ηνπ λενθώηηζηνπ. 

 Ειδικέρ πεπιπηώζειρ 

1. ε πεξίπησζε πνπ κε δηθαζηηθή Απόθαζε, ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ έρεη ν 

έλαο γνλεύο ή Κεδεκόλαο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ Μπζηεξίνπ θαη ηελ 

Ολνκαηνδνζία απαηηείηαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ εηέξνπ γνλέα όηη ζπκθσλεί 

ή ζε θαηάζηαζε Κεδεκνλίαο, ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ, όηη ζπκθσλνύλ. 

2. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ γνλέσλ, γηα ην Βάπηηζκα ή ηελ Ολνκαηνδνζία 

κπνξεί απηά λα γίλνπλ θαηόπηλ Γηθαζηηθήο Απνθάζεσο. Πξνζνρή! Γηθαζηηθή 

απόθαζε, ε νπνία αλαζέηεη κόλν ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ, πξνζσξηλή ή κε, 

ζηνλ έλα εθ ησλ δύν γνλέσλ, δελ θαιύπηεη ηνλ Δθεκέξην γηα ηελ ηέιεζε 

Βαπηίζεσο. 

3. Γηα θάζε πεξίπησζε, πξηλ ην βάπηηζκα αλειίθνπ, νη γνλείο, κε επίδεημε ηεο 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηόο ηνπο, γηα ηελ ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο κε ηελ 

Λεμηαξρηθή πξάμε, ππνγξάθνπλ ελώπηνλ ηνπ Δθεκεξίνπ γηα ην ζξήζθεπκα 

θαη ην όλνκα ηνπ λεπίνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ελόο γνλέσο, ν εθεκέξηνο 

κπνξεί λα ηειέζεη ην Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο, όηαλ ν έηεξνο γνλεύο 

πξνζθνκίζεη ζεσξεκέλν αληίγξαθν είηε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεσο ζαλάηνπ 
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είηε ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απόθαζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ν απνπζηάδσλ 

γνλεύο θεξύηηεηαη ξεηώο άθαληνο ή έθπησηνο από ηε γνληθή κέξηκλα. 

4. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ελόο γνλέσο ιόγσ επιόγνπ θσιύκαηνο 

(αζζελείαο, απνδεκίαο θιπ.), ηόηε ν Δθεκέξηνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

ηέιεζε ηνπ Βαπηίζκαηνο, εθόζνλ εθ κέξνπο ηνπ απόληνο γνλέσο ππνβιεζεί 

είηε βεβαίσζε ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ είηε ππεύζπλε δήισζε κε ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζεσξεκέλν, όηη ζπγθαηαηίζεηαη γηα ηελ βάπηηζε ηνπ 

ηέθλνπ θαηά ην Οξζόδνμν δόγκα θαη κε ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα. 

5.  ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ή όηαλ ε κεηέξα ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ 

επηθαιείηαη όηη παηέξαο ηνπ ηέθλνπ είλαη άιινο από ηνλ αλαγξαθόκελν ζηελ 

Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο, ν Δθεκέξηνο 1) νθείιεη λα αλαδεηήζεη ηνλ 

παηέξα, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ιεμηαξρηθή πξάμε θαη λα 

ιάβεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ γξαπηώο 2) αλ έρεη πξνζβιεζεί ε παηξόηεηα ή 

έρεη αλαγλσξηζζεί ην ηέθλνλ εθνύζηα, ν Δθεκέξηνο κπνξεί λα δερζεί σο 

παηέξα ηνλ πξνζδηνξηδόκελνλ ππό ηνπ Λεμηαξρείνπ, δηά λεσηέξαο 

ζεκεηώζεσο θαη δηνξζώζεσο επί ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γελλήζεσο. 

6. ε πεξίπησζε άγακεο κεηέξαο, επεηδή απηή αζθεί κόλε ηεο ηε γνληθή 

κέξηκλα, ν Δθεκέξηνο κπνξεί λα ηειέζεη ηελ Βάπηηζε θαη λα δώζεη όλνκα, 

εθόζνλ ε άγακε κεηέξα ζπκπιεξώζεη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε 

ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο, ζηελ νπνία ζα δειώλεη ππεπζύλσο 

όηη αζθεί απνθιεηζηηθώο ηε γνληθή κέξηκλα επί ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηεο, όηη 

δελ πθίζηαηαη δηθαζηηθή απόθαζε, ε νπνία λα απνλέκεη δηθαίσκα αζθήζεσο 

γνληθήο κέξηκλαο θαη ζηνλ παηέξα ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ θαη, ηέινο, όηη επηζπκεί 

ην αλήιηθν ηέθλν ηεο λα βαπηηζζεί θαηά ην Οξζόδνμν δόγκα θαη λα ιάβεη 

ζπγθεθξηκέλν όλνκα. 

7. Η αλαγξαθή ζην βηβιίν Βαπηίζεσλ ελόο Ολόκαηνο, ε εθθώλεζε όκσο δύν 

νλνκάησλ, θαηά ηελ Καηήρεζε θαη ηελ ηξηπιή Καηάδπζε δελ επηηξέπεηαη, 

ελέρεη δέ ηνλ θίλδπλν ν Δθεκέξηνο λα δησρζεί πνηληθώο. 

Για ηην πποζέλεςζη ζηην Οπθόδοξη Εκκληζία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και 

ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ 

Α' ΔΝΗΛΙΚΔ 

ηελ πεξίπησζε πνπ Δηεξόδνμνο ή Αιιόζξεζθνο ζειήζεη λα εληαρζεί ζηελ 

Οξζόδνμε Δθθιεζία, ηζρύνπλ ηα εμήο: 

1. Δάλ είλαη Ρσκαηνθαζνιηθόο, ρξίεηαη δηά ηνπ Αγίνπ Μύξνπ. 

2. Δάλ είλαη Πξνηεζηάληεο θαη ΔΥΔΙ Σξηαδηθό Βάπηηζκα, ρξίεηαη δηά ηνπ αγίνπ 

Μύξνπ. 

3. Δάλ είλαη Πξνηεζηάληεο θαη ΓΔΝ έρεη Σξηαδηθό Βάπηηζκα βαπηίδεηαη θαλνληθά. 

4. Δάλ είλαη αιιόζξεζθνο (Μνπζνπικάλνο, Βνπδηζηήο, θιπ.) ή άζξεζθνο 

βαπηίδεηαη. 
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εκ. Πξόθεηηαη γηα αηξεηηθέο παξαθπάδεο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη θαη νη εμήο: 

Αγαπηληζκόο, Αδειθνί ειεπζέξνπ Πλεύκαηνο, Αληβεληηζηαί ηεο Δβδόκεο Ηκέξαο, 

Βνεκνί Αδειθνί, Δθθιεζία ηνπ Θενύ ηεο Πεληεθνζηήο, Καζαξνί, Κνπάθεξνη, 

Μνξκόλνη, Υξηζηάδειθνη, ηα Παηδηά ηνπ Μώ, Απνζηνιηθή Δθθιεζία ηεο Πεληεθνζηήο, 

Αληηηξηαδηθέο Πεληεθνζηηαλέο Οκάδεο (Κνηλσλία ησλ Μαζεηώλ ηνπ Υξηζηνύ, 

Αλαλεσκέλνη Υξηζηηαλνί θιπ), ππεξθνηλνηηθέο Πεληεθνζηηαλέο Κηλήζεηο (Δπαγγειηθή 

Αδειθόηεο ή Πεληεθνζηή, Παλειιήληνο Υξηζηηαληθή Αδειθόηεο) θιπ. 

Β' ΝΗΠΙΑ 

1. Δηεξόδνμνη ή Αιιόζξεζθνη γνλείο, ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε -Τπεύζπλε 

Γήισζε, μερσξηζηή ν θαζέλαο ηνπο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 

ζηνλ Δθεκέξην ηεο Δλνξίαο ηεο θαηνηθίαο ηνπο ζηελ νπνία αλαθέξνπλ όηη 

επηζπκνύλ ην λήπηό ηνπο λα βαπηηζζεί. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνζθνκηδόκελε Λεμηαξρηθή Πξάμε γελλήζεσο 

ζεκεηώλεηαη ζπγθεθξηκέλν όλνκα, ν Δθεκέξηνο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάιεη ην 

δνζέλ όλνκα, νύηε λα πξνζζέζεη άιιν από ην αξρηθώο δνζέλ, ή ζε πεξίπησζε 

δύν νλνκάησλ, λα αθαηξέζεη ην έλα. Δάλ νη γνλείο αζθνύλ αθόξεηε πίεζε επί 

ηνπ Δθεκεξίνπ γηα κεηαβνιή ηνπ δνζέληνο νλόκαηνο, ν Δθεκέξηνο νθείιεη λα 

δεηήζεη ππεύζπλε Γήισζε μερσξηζηή από ηνλ θάζε γνλέα, κε ζεσξεκέλν ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν θάζε γνλεύο, ζα δειώλεη όηη επηζπκεί ην 

παηδί ηνπ λα βαπηηζζεί θαηά ην Οξζόδνμν δόγκα θαη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλν 

όλνκα. Ο Δθεκέξηνο, επίζεο, πξνεηδνπνηεί ηνπο γνλείο πξηλ ην Βάπηηζκα, όηη 

εθόζνλ ζηε Γήισζε Βαπηίζεσο αλαγξαθεί άιιν όλνκα, άζρεην από απηό ηεο 

Λεμηαξρηθήο Πξάμεο, ην αξκόδην Λεμηαξρείν ζα ηνπο παξαπέκςεη ζην 

αληίζηνηρν Πξσηνδηθείν, πξνο έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο, ε νπνία ζα 

δηεπθξηλίδεη πνηό από ηα δύν νλόκαηα ηζρύεη. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ν έλαο κόλν γνλέαο επηζπκεί ηελ Βάπηηζε, απαηηείηαη 

Γηθαζηηθή Απόθαζε. 

4. Απαξαηηήησο, πξέπεη λα ππάξρεη Οξζόδνμνο Αλάδνρνο (Ννλόο) ν νπνίνο θαη 

ζα αλαιάβεη κεηαβαπηηζκαηηθά ηελ Καηήρεζε ηνπ αλειίθνπ. 

Γ' ΔΝΗΛΙΚΔ 

1. Ο Δηεξόδνμνο ή Αιιόζξεζθνο ζπκπιεξώλεη Αίηεζε Βαπηίζεσο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεη όια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ (όλνκα, δηεύζπλζε, ζξήζθεπκα, 

Υώξα πξνέιεπζεο θιπ) ζηελ νπνία αλαθέξεη όηη επηζπκεί λα γίλεη, Υξηζηηαλόο 

Οξζόδνμνο αβηάζησο θαη ειεπζέξσο θαη ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ ελνξηαθό 

Ναό, ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ηνπ. 

2. Ο Δθεκέξηνο δηαβηβάδεη ηελ Αίηεζή ζηελ Ι. Αξρηεπηζθνπή, δειώλνληαο, όηη ν 

Αηηώλ επηζπκεί λα εληαρζεί ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία, θαη εηζεγείηαη λα 

Καηερεζεί θαη λα Βαπηηζζεί. 
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3. Η Αξρηεπηζθνπή εγθξίλεη ηελ Αίηεζε θαη θαζνξίδεη ηνλ Καηερεηή, θαζώο θαη ηνλ 

ρξόλν ηεο Καηήρεζεο θαη ηεο Βάπηηζεο. 

4. Μεηά ηελ ηέιεζε ηνπ Βαπηίζκαηνο ν Νενθώηηζηνο Έιιελαο, θαηαζέηεη ηε 

Βεβαίσζε Βαπηίζεσο ζηνλ Γήκν, όπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. ε πεξίπησζε 

Αιινδαπώλ, ν Νενθώηηζηνο θξαηά ηελ Βεβαίσζε Βαπηίζκαηνο πξνο 

πηζηνπνίεζε ηνπ Θξεζθεύκαηνο όπνπ δεί. 


