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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43109
Κοινή υπουργική απόφαση βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 4604/
2019 (Α΄ 50).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι")-...-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.» (Α΄ 133),
β) των άρθρων 32 και 49 του ν. 4604/2019 «Προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή
της ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικά με τις εκλογές στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 50),
γ) του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και ισχύει
μετά την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 32 του
ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ζ) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
2. Το γεγονός ότι αναμένεται βασίμως μέχρι τις 31-102019 να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες προσαρμογές στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας καθώς
και τα διαδικαστικά ζητήματα των υπηρεσιών ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 2159

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Δικαίωμα απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή
του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας έχουν άτομα με πιστοποιημένη ψυχική αναπηρία
ή και σωματική αναπηρία με συνοδές ψυχικές διαταραχές σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό
(67%), αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικό που χορηγείται
από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, εφόσον κατά την
υποβολή του αιτήματος προσκομίζουν συμπληρωμένη
την Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση (ΕΙΓ) που ορίζεται στην
παρούσα. Η ΕΙΓ συμπληρώνεται από ιατρό ειδικότητας
Ψυχιατρικής μονάδων του Ε.Σ.Υ. και πιστοποιεί αιτιωδώς
την αδυναμία των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν σε
μέρος ή στο σύνολο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
2. Η Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση (ΕΙΓ) θεμελιώνει αίτημα
απαλλαγής: α) από την εξέταση επαρκούς γνώσης της
ελληνικής γλώσσας (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου) και β) από την ειδική δοκιμασία (τεστ) με
την οποία διακριβώνεται η εξοικείωση του αιτούντος με
την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους
θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας,
την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και η βασική γνώση
της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης.
Η γνωμάτευση θα πρέπει να συμπληρωθεί από ιατρό
του Ε.Σ.Υ. που μπορεί να παράσχει γνώμη για την ψυχιατρική κατάσταση του αιτούντος. Η γνωμάτευση μπορεί
να συμπληρωθεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Σε αυτήν
περιγράφονται η πάθηση του αιτούντος, ο τρόπος που
αυτή επιδρά στην καθημερινότητά του, πώς αυτή τον
εμποδίζει από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
από την απόκτηση γνώσεων ή και τη μελέτη των ως άνω
στοιχείων ένταξης, πώς αυτή η πάθηση εμποδίζει την
παρουσία του στη διαδικασία εξέτασης, τεκμαίροντας
ότι οι χώροι των εξετάσεων θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με κινητικά προβλήματα, αν υπάρχει ενδεχόμενο βελτίωσης αυτής της πάθησης ώστε μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια να καταστεί δυνατή η παρουσία
του στις απαιτούμενες εξετάσεις, με βάση ποια αποτελέσματα διαγνωστικών δοκιμασιών προέκυψε η ιατρι-
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κή γνωμάτευση, αν υπάρχει προηγούμενη ενασχόληση
του γνωματεύοντος ιατρού με τη συγκεκριμένη πάθηση,
και τέλος, το συμπέρασμα του ιατρού ως προς το αν με
βάση τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμασιών
στις οποίες υπεβλήθη ο αιτών θα πρέπει να απαλλαγεί
πλήρως ή μερικώς από την προβλεπόμενη διαδικασία
εξέτασης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για πολιτογράφηση.
3. Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια υπηρεσία ιθαγένειας, μετά την παραπομπή σε αυτήν του φακέλου του
αιτούντος με Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση, κρίνει αιτιολογημένα ότι η ΕΙΓ δεν πληροί τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην παράγραφο 2 και για το λόγο αυτό αποτυγχάνει να πιστοποιήσει αιτιωδώς την αδυναμία του
ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει σε μέρος ή στο σύνολο της προβλεπόμενης διαδικασίας, δύναται να ζητήσει
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άπαξ την προσκόμιση νέας ΕΙΓ από διαφορετικό ιατρό
ειδικότητας Ψυχιατρικής διαφορετικής ή ίδιας μονάδας
του Ε.Σ.Υ. από αυτόν από τον οποίο προσκομίστηκε η
πρώτη αμφισβητούμενη ΕΙΓ.
4. Σε περιπτώσεις μερικής απαλλαγής η αρμόδια
Επιτροπή Πολιτογράφησης για τη διακρίβωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για πολιτογράφηση διενεργεί κατάλληλα διαμορφωμένη εξέταση
γλώσσας καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένη ειδική
δοκιμασία (τεστ) σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΙΓ ως
προς τη συνδρομή τους και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα σημεία 3, 4 και 9 αυτής.
5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης στο Παράρτημα που ακολουθεί υπόδειγμα
της Ειδικής Ιατρικής Γνωμάτευσης (ΕΙΓ).
6. Έναρξη ισχύος από 1 Νοεμβρίου 2019.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ
ƸȺǗįİǈǄǋĮ
ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƪǈįǈǉǀǐ ƭĮĲǏǈǉǀǐ īǌǔǋƾĲİǑıǆǐ (ƪƭī):
[ƶĳǏĮǄǁįĮ ƸȺ.ƪı.]
ƪǈįǈǉǀ ƭĮĲǏǈǉǀ īǌǔǋƾĲİǑıǆ ȺİǏǁ ĮȺĮǊǊĮǄǀǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ İǍƿĲĮıǆ ƪǊǊǆǌǈǉǀ
īǊǙııĮǐ ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁǔǌ İǌıǔǋƾĲǔıǆǐ ıĲǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ǉǎǈǌǔǌǁĮ (ȺĮǏ.4,
ĮǏ. 32, ǌ.4604/2019)
Ʒǎ ƸȺǎǑǏǄİǁǎ ƪıǔĲİǏǈǉǙǌ ǇĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıİǈ ĲĮ ȺǏǎıǔȺǈǉƾ įİįǎǋƿǌĮ ȺǎǑ
ȺĮǏƿǒǎǌĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ıİ ıǒƿıǆ ǋİ Ĳǎ ĮǁĲǆǋĮ ĲǎǑ İǌįǈĮĳİǏǎǋƿǌǎǑ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮȺǗǉĲǆıǆ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƭǇĮǄƿǌİǈĮǐ. ưİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ İȺǁıǆǐ ȺǈıĲǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǆ
ȺǏǎıĲĮıǁĮ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǔǋƾĲǔǌ ĲǎǑ İǌįǈĮĳİǏǎǋƿǌǎǑ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ǇİıǋǈǉǗ
ȺǊĮǁıǈǎ GDPR – īƮƴƩ ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ ıĲǆǌ ƪƪ ǉĮǈ Ĳǆǌ ƪǊǊƾįĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ 22
ưĮƦǎǑ 2018
ƧǑĲǀ ǆ ǄǌǔǋƾĲİǑıǆ ǇİǋİǊǈǙǌİǈ ĮǁĲǆǋĮ ĮȺĮǊǊĮǄǀǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ İǍƿĲĮıǆ İȺĮǏǉǎǘǐ ǄǌǙıǆǐ Ĳǆǐ
İǊǊǆǌǈǉǀǐ ǄǊǙııĮǐ (ǉĮĲĮǌǗǆıǆ ǉĮǈ ȺĮǏĮǄǔǄǀ ȺǏǎĳǎǏǈǉǎǘ ǊǗǄǎǑ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮǌǗǆıǆ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǄǔǄǀ ǄǏĮȺĲǎǘ ǊǗǄǎǑ) ǉĮǈ Ĳǆǐ İǈįǈǉǀǐ įǎǉǈǋĮıǁĮǐ (ĲİıĲ) ǋİ Ĳǆǌ ǎȺǎǁĮ įǈĮǉǏǈǃǙǌİĲĮǈ ǆ
İǍǎǈǉİǁǔıǆ ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲǎǐ ǋİ Ĳǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ǈıĲǎǏǁĮ ǉĮǈ Ĳǎǌ İǊǊǆǌǈǉǗ ȺǎǊǈĲǈıǋǗ, ĲǎǑǐ Ǉİıǋǎǘǐ
ĲǎǑ ȺǎǊǈĲİǘǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ įǆǋǎǉǏĮĲǁĮǐ, Ĳǆǌ ȺǎǊǈĲǈǉǀ ǅǔǀ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǆ
ǃĮıǈǉǀ ǄǌǙıǆ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ ȺǎǊǈĲǈǉǀǐ ǈıĲǎǏǁĮǐ, ǈįǁǔǐ Ĳǆǐ ıǘǄǒǏǎǌǆǐ Ǘıǔǌ ƿǒǎǑǌ
ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǆ ĮȺǗ ĮǏǋǗįǈǎ įǆǋǗıǈǎ ĳǎǏƿĮ ǓǑǒǈǉǀ ĮǌĮȺǆǏǁĮ ıİ ȺǎıǎıĲǗ ǁıǎ ǉĮǈ ƾǌǔ ĲǎǑ
İǍǀǌĲĮ İȺĲƾ Ĳǎǈǐ İǉĮĲǗ (67%) ǆ ǎȺǎǁĮ ıǑǌįƿİĲĮǈ ĮǈĲǈǔįǙǐ ǋİ Ĳǆǌ ĮįǑǌĮǋǁĮ ȺǊǀǏǔıǀǐ ĲǎǑǐ
ǉĮǈ Ǘıǔǌ ƿǒǎǑǌ ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǆ ĮȺǗ ĮǏǋǗįǈǎ įǆǋǗıǈǎ ĳǎǏƿĮ ıǔǋĮĲǈǉǀ ĮǌĮȺǆǏǁĮ ıİ ȺǎıǎıĲǗ
ǁıǎ ǉĮǈ ƾǌǔ ĲǎǑ İǍǀǌĲĮ İȺĲƾ Ĳǎǈǐ İǉĮĲǗ (67%) ǆ ǎȺǎǁĮ ıǑǌįƿİĲĮǈ ĮǈĲǈǔįǙǐ ǋİ Ĳǆǌ ĮįǑǌĮǋǁĮ
ȺǊǀǏǔıǀǐ ĲǎǑǐ ǊǗǄǔ ıǑǌǎįǙǌ ǓǑǒǈǉǙǌ įǈĮĲĮǏĮǒǙǌ. Ƭ ǄǌǔǋƾĲİǑıǆ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ĮȺǗ ǈĮĲǏǗ ĲǎǑ ƪƶƸ ȺǎǑ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ȺĮǏƾıǒİǈ ǄǌǙǋǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǓǑǒǈĮĲǏǈǉǀ
ǉĮĲƾıĲĮıǆ ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲĮ. Ƭ ǄǌǔǋƾĲİǑıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǒİǈǏǗǄǏĮĳĮ ǀ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉƾ.
ƣǌǎǋĮ ĮǈĲǎǘǌĲĮ/ ĮǈĲǎǘıǆǐ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ

ƴĮǏĮǉĮǊǎǘǋİ ıǑǋȺǊǆǏǙıĲİ ĲĮ ĮǉǗǊǎǑǇĮ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǈĮĲǏǈǉǀ ıĮǐ ǄǌǙǋǆ:
1. ƴǎǈƾ İǁǌĮǈ ǆ ĳǘıǆ Ĳǆǐ ȺƾǇǆıǆǐ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎıǙȺǎǑ;

2. ƴǙǐ ǆ ȺƾǇǆıǀ ĲǎǑ İȺǈįǏƾ ıĲǆǌ ǉĮǇǆǋİǏǈǌǀ ǅǔǀ ĲǎǑ;

3. ƴǙǐ ĮǑĲǀ ǆ ȺƾǇǆıǆ Ĳǎ İǋȺǎįǁǅİǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ İǉǋƾǇǆıǆ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ ǄǊǙııĮǐ;
ƶǆǋİǈǙǌİĲĮǈ ǗĲǈ ıĲǆǌ İǍƿĲĮıǆ İǊǊǆǌǈǉǀǐ ǄǊǙııĮǐ ǅǆĲİǁĲĮǈ ǆ ǉĮĲĮǌǗǆıǆ ǉĮǈ ȺĮǏĮǄǔǄǀ
ĲǎǑ ȺǏǎĳǎǏǈǉǎǘ ǀ ǉĮǈ ĲǎǑ ǄǏĮȺĲǎǘ ǊǗǄǎǑ. Ƨǌ ǉǏǁǌİĲİ ǗĲǈ ǎ ĮǈĲǙǌ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ĮȺǎǉĲǀıİǈ
ǄǌǙıİǈǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ ǄǊǙııĮǐ ȺĮǏĮǉĮǊǙ ıǆǋİǈǙıĲİ Ĳǎ.
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4. ƴǙǐ ĮǑĲǀ ǆ ȺƾǇǆıǆ İǋȺǎįǁǅİǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮȺǗǉĲǆıǆ ǄǌǙıİǔǌ ǀ ǉĮǈ Ĳǆ ǋİǊƿĲǆ Ĳǔǌ

ǑȺǗ İǍƿĲĮıǆ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ƿǌĲĮǍǆǐ, ǗȺǔǐ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǎ ıǆǋİǁǎ ƨ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ;
Ƨǌ ǉǏǁǌİĲİ ǗĲǈ ǎ ĮǈĲǙǌ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ĮȺǎǉĲǀıİǈ ǄǌǙıİǈǐ Ĳǔǌ ǑȺǗ İǍƿĲĮıǆ ıĲǎǈǒİǁǔǌ
ȺĮǏĮǉĮǊǙ ıǆǋİǈǙıĲİ Ĳǎ.

5. ƴǙǐ ĮǑĲǀ ǆ ȺƾǇǆıǆ İǋȺǎįǁǅİǈ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǑıǁĮ ĲǎǑ ıĲǎǌ ĲǗȺǎ įǈİǍĮǄǔǄǀǐ Ĳǔǌ
İǍİĲƾıİǔǌ;
ƶǆǋİǈǙǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǎǈ ǒǙǏǎǈ Ĳǔǌ İǍİĲƾıİǔǌ İǁǌĮǈ ǉĮĲƾ ĲİǉǋǀǏǈǎ ȺǏǎıǃƾıǈǋǎǈ ıİ ƾĲǎǋĮ ǋİ
ǉǈǌǆĲǈǉƾ ȺǏǎǃǊǀǋĮĲĮ.

6. ƸȺƾǏǒİǈ İǌįİǒǗǋİǌǎ ǃİǊĲǁǔıǆǐ ĮǑĲǀǐ Ĳǆǐ ȺƾǇǆıǆǐ ǙıĲİ ǋƿıĮ ıĲĮ İȺǗǋİǌĮ įǘǎ
ǒǏǗǌǈĮ ǌĮ ǉĮĲĮıĲİǁ įǑǌĮĲǀ ǆ ȺĮǏǎǑıǁĮ ĮǑĲǎǘ ĲǎǑ ȺǏǎıǙȺǎǑ ıĲǈǐ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌİǐ
İǍİĲƾıİǈǐ;

7. ưİ ĲĮ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ȺǎǈǙǌ įǈĮǄǌǔıĲǈǉǙǌ įǎǉǈǋĮıǈǙǌ ȺǏǎƿǉǑǓİ ǆ ǈĮĲǏǈǉǀ ıĮǐ
ǄǌǔǋƾĲİǑıǆ;

8. ƠǒİĲİ ĮıǒǎǊǆǇİǁ ǔǐ ǈĮĲǏǗǐ ǉĮǈ ıĲǎ ȺĮǏİǊǇǗǌ ǋİ Ĳǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǀ ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲǎǐ;

9. ưİ ǃƾıǆ ĲĮ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ Ĳǔǌ įǈĮǄǌǔıĲǈǉǙǌ įǎǉǈǋĮıǈǙǌ ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ ǑȺİǃǊǀǇǆ
Ĳǎ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǗıǔȺǎ, ǇİǔǏİǁĲİ ǗĲǈ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮȺĮǊǊĮǄİǁ ȺǊǀǏǔǐ ǀ ǋİǏǈǉǙǐ ĮȺǗ
Ĳǈǐ İǍİĲƾıİǈǐ Ĳǆǐ İǈįǈǉǀǐ įǎǉǈǋĮıǁĮǐ (ĲİıĲ);

10. ƴĮǏĮǉĮǊǎǘǋİ įǆǊǙıĲİ Ĳǎǌ İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǗ ıĮǐ ĲǁĲǊǎ.

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ………/…………/………..

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ǉĮǈ ƶĳǏĮǄǁįĮ
ĲǎǑ ǄǌǔǋĮĲİǘǎǌĲǎǐ ǈĮĲǏǎǘ

ĬİǙǏǆıǆ ĲǎǑ ǄǌǆıǁǎǑ Ĳǆǐ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ
ĲǎǑ ǄǌǔǋĮĲİǘǎǌĲǎǐ ǈĮĲǏǎǘ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǈĮĲǏǎǘ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
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