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ΘΕΜΑ: Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης: άρθρο 39 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του
άρθρου 36 του ν.4674/2020 – Γνωμοδότηση αριθ. 86/2020 Ν.Σ.Κ.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, στο ΦΕΚ 50 Α΄/26-03-2019 δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε
ισχύ ο νόμος 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας –
Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις». Με
βάση το άρθρο 39 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα
Ελληνικής ιθαγένειας που αφορούν στην υποβολή αιτήματος για κτήση ελληνικής
ιθαγένειας από ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Οι διατάξεις του άρθρου 39 τέθηκαν σε ισχύ από 31-5-2019, σύμφωνα με το άρθρο 49
του ίδιου νόμου, ενώ πρόσθετες ρυθμίσεις εισάγονται με το άρθρο 36 του ν.4674/2020
(ΦΕΚ 53 ’Α/11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις».
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται, προς ενημέρωσή σας, οδηγίες και διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 15 του Κ.Ε.Ι., με βάση το
οποίο θεσπίζεται, σε ένα άρθρο, νέα διαδικασία πολιτογράφησης για τους ομογενείς
που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Με την παρ. 6 του άρθρου 15 καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είτε
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα
και παύουν να ισχύουν όλες οι προ ισχύουσες, ειδικές διατάξεις γι’ αυτή την κατηγορία
ομογενών ( άρθρο 76 παρ. 6 ν. 2910/2001, άρθρο 41$ 5 ν. 3731/2008, άρθρο 46 ν.
4508/2017)
Το νέο άρθρο 15 του ν.3284/2004 έχει πλέον την ακόλουθη μορφή:
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Άρθρο 15 ν.3284/2004 ( Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) όπως ισχύει σήμερα μετά
τη τροποποίηση του με τα άρθρα 39 του ν.4604/2019 και άρ.36 του ν.4674/2020
1. Ομογενείς που προέρχονται από́ χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε
αυτές μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική́ ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί́
να διαπιστωθεί́ η ελληνική́ τους ιθαγένεια βάσει των συνθήκων Άγκυρας και Λωζάννης,
ακολουθώντας την προβλεπόμενη από́ το άρθρο 10 διαδικασία.
2. Ομογενείς από́ χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν εισέλθει νόμιμα στην
Ελλάδα και διαμένουν σε αυτή́, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί́ να διαπιστωθεί́ η
ελληνική́ τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, μπορούν να
αποκτήσουν την ελληνική́ ιθαγένεια με απόφαση του Υπουργού́ Εσωτερικών. Η σχετική́
αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή́ Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους. Μαζί́
με την αίτηση προσκομίζεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί́ να συνεκτιμηθεί́ για τη διαπίστωση
της ιδιότητάς τους ως ομογενών. Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ́, β και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος
νόμου. Η αίτηση εξετάζεται από́ την αρμόδια Επιτροπή́ Πολιτογράφησης, η οποία γνωμοδοτεί́
για: α) την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς, β) τη συνδρομή́ στο πρόσωπο του αιτούντος
των προϋποθέσεων της παραγράφου 3. Η διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και για τις αιτήσεις του
παρόντος άρθρου.
3. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των
αιτούντων ομογενών από́ χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού́ Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα δικαιολογητικά́, καθώς και το ύψος
του παραβόλου που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.
4. Τα άρθρα 9 και 11 εφαρμόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος άρθρου.
5. Με την αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί́ να ζητήσει
και τον εξελληνισμό́ του ονόματος και του επωνύμου του, αν αυτά́ είχαν μεταβληθεί́ ή
αλλοιωθεί́ στη χώρα από́ την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή́, εφόσον ο Υπουργός
Εσωτερικών συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική
γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφαση του, διατάσσει την εγγραφή στο
δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο κατά τα ανωτέρω ονοματεπώνυμο. Με τις ίδιες ως άνω
προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελληνισμός του ονοματεπώνυμου των ανήλικων τέκνων του
αιτούντος, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αιτήσεις για κτήση της ελληνικής ιθαγενείας.
6. Κάθε γενική́ ή ειδική́ διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει
διαφορετικά το ίδιο θέμα καταργείται.
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Κεφάλαιο Ι: Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15, ν.3284/2004
Ι.1. Άρθρο 15 παρ.1, 1

Με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.3284/2004 (όπως ισχύει με το άρθρο
39, ν.4604/2019) ρυθμίζεται η πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές, σύμφωνα, πλέον, με την
υφιστάμενη διαδικασία του άρθρου 10 του ν.3284/2004 περί ομογενών κατοίκων
εξωτερικού.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη δικαιούχοι της εν λόγω κατηγορίας είναι οι
ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είναι ενήλικοι
και διαμένουν μόνιμα όχι μόνο στη χώρα καταγωγής τους αλλά και σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα της τ. ΕΣΣΔ,
Η αίτηση υποβάλλεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στην Ελληνική
Προξενική Αρχή που λειτουργεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, με τη διαδικασία
του άρθρου 10 του ν.3284/2004 όπως ισχύει σήμερα, και σε συνδυασμό με τις
ειδικότερες προϋποθέσεις που απορρέουν από την παρ.3 του άρθρου 15 του
ν.3284/2004, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ.Φ.130181/2020/26863/30-04-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (βλ. αναλυτικά κατωτέρω).
Ι.2. Άρθρο 15, παρ.2, 2

Με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.3284/2004 (όπως ισχύει με τα άρθρα 39,
ν.4604/2019 και αρ.36 του ν.4674/2020), ρυθμίζεται η πολιτογράφηση ομογενών
προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι, κατά το χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα, εν προκειμένω την 31/5/2019, όπως ρητά προκύπτει από τη διάταξη του
άρθρου 49 του ν.4604/2019, εφαρμόζοντας πλέον και για την κατηγορία αυτή τις
γενικές αρχές πολιτογράφησης σε συνδυασμό όμως και με τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά που συντρέχουν για την εν λόγω κατηγορία ομογενών.
Η αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας (ΠΔΙ) με χωρική
αρμοδιότητα τον τόπο διαμονής του αιτούντος, η οποία είναι και αρμόδια για την
εξέταση της αίτησης και την έκδοση απορριπτικής απόφασης εφόσον δεν υποβληθούν
αντιρρήσεις. Αντίθετα, σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων καθώς και θετικών
αποφάσεων η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας.
Παράδειγμα:
1. Ομογενής από την Ουκρανία αφίχθηκε στην Αθήνα την 1/6/2019, ημερομηνία κατά
την οποία αιτήθηκε την υποβολή αίτησης για τη διαπίστωση της ελληνικής του
ιθαγένειας με βάση τη διάταξη του άρ.15§2 του ν.3284/2004. Ο ενδιαφερόμενος εν
προκειμένω δεν θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με το άρθρο

1

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 39, παρ.1(α)1, ν.4604/2019:

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 39, παρ.1(α)2, ν.4604/2019 και το άρθρο 36,
παρ.2-3 του ν.4674/2020:
2
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15§1 του ΚΕΙ και η αίτησή του απορρίπτεται λόγω μη πλήρωσης των τυπικών
προϋποθέσεων του νόμου.
2. Ομογενής από την Γεωργία αφίχθηκε στη Θεσσαλονίκη την 31/5/2019. Στις
30/5/2020 υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση της ελληνικής της ιθαγένειας με βάση
τη διάταξη του άρ.15§2 του ν.3284/2004 όπως ισχύει σήμερα. Η αίτηση
υποβάλλεται παραδεκτά και εξετάζεται περαιτέρω.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15§6 του ν.3284/2004,
καταργείται κάθε άλλη διάταξη του Κ.Ε.Ι. που ρυθμίζει το ίδιο θέμα, δηλαδή την
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, με διαφορετικό ή αντίθετο τρόπο. Καθίσταται, δηλαδή, σαφές
ότι από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων του άρθρου 39 του ν.32844/2004 (ήτοι
από 31/5/2019), παύει να ισχύει κάθε άλλη προϋφιστάμενη διάταξη για το ίδιο θέμα.
Συνεπεία τούτου, εφόσον από τα αντικειμενικά νομικά περιστατικά της υπόθεσης
διαπιστώνεται ότι ο αιτών κατάγεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στο
πρόσωπό του συντρέχει η ιδιότητα του ομογενούς, τότε τυχόν αίτησή του για την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να εξεταστεί (ομοίως και να υποβληθεί) μόνο κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του νέου άρθρου 15 του ν.3284/2004 που αποτελούν ειδικές
διατάξεις και ως τέτοιες υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής διάταξης.

Κεφάλαιο ΙΙ: Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, απαιτούμενα
δικαιολογητικά
ΙΙ.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Όπως αναφέρθηκε ήδη, με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν.3284/2004, όπως
ισχύει με τις τροποποιήσεις των άρθρων 39 του ν.4604/2019 και αρ.36 του
ν.4674/2020, προβλέπεται ότι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν
στο πρόσωπο των αιτούντων ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης
νόμου εκδόθηκε η αριθ. Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1761/Β/8-5-2020), με την οποία καταργήθηκε η αρ.πρωτ.
130181/2019/0011294/4-6-2019 προγενέστερη απόφασή του (ΦΕΚ 2104/Β/2019).
Με το άρθρο 1, έτσι, της εν λόγω απόφασης, ορίζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις
που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων, και συγκεκριμένα:
α) η διαπίστωση, σε ατομικό επίπεδο, της ομογενειακής ιδιότητας, η οποία
διακριβώνεται εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν σωρευτικά η ύπαρξη
ελληνικής καταγωγής και η ύπαρξη ελληνικής εθνικής συνείδησης, η οποία συνάγεται
από την ύπαρξη ψυχικών και πολιτιστικών δεσμών του αιτούντος με την ελληνική εθνική
κοινότητα και την γνώση της ιστορικής διαδρομής των προγόνων του και των ιδιαίτερων
πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ομογενών στους τόπους διαβίωσής τους,
β) η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας,
γ) η γνώση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και της νεότερης
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, και
δ) η εξοικείωσή τους με τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος.
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Εξαρχής επισημαίνεται ότι όπως ρητά ορίζεται στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 15 του ν.3284/2004, οι οριζόμενες ουσιαστικές προϋποθέσεις αξιολογούνται
στο πρόσωπο ενός εκάστου αιτούντος και πάντως δεν αποτελούν συνάρτηση
αντίστοιχης κρίσης, θετικής ή αρνητικής, στο πρόσωπο τυχόν συγγενικών τους
προσώπων εκ πλαγίας ή κάθετης γραμμής (γονείς, αδέλφια, τέκνα, θείοι). Ομοίως, οι
ανωτέρω απαριθμούμενες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά στο
πρόσωπο ενός εκάστου αιτούντος.
Τονίζεται, τέλος, ότι αν και είναι σαφές ότι οι ανωτέρω ουσιαστικές προϋποθέσεις
διατρέχουν εξίσου όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από ομογενείς προερχόμενους
από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν.3284/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η παραπομπή
στη διαδικασία του άρθρου 10 του ίδιου νόμου δεν αναιρεί τις εν λόγω ειδικά
οριζόμενες ουσιαστικές προϋποθέσεις, αλλά απεναντίας, έρχεται να τις ενσωματώσει
στην κατά τα λοιπά υφιστάμενη διαδικασία του άρθρου 10 του ν.3284/2004 για
ομογενείς κατοίκους εξωτερικού.

ΙΙ.2. Τυπικές προϋποθέσεις
Για τη διάγνωση των αξιολογούμενων ως τυπικών προϋποθέσεων έχουν εφαρμογή,
ανά κατηγορία αίτησης, οι διατάξεις:

α) ομογενείς, κάτοικοι χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης


Άρ.15, παρ.1 και συγκεκριμένα ο αιτών να είναι ενήλικος, ομογενής από χώρα
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στην οποία εξακολουθεί και διαμένει
μόνιμα: όπως γίνεται αντιληπτό η εν λόγω συνθήκη ελέγχεται από τα
δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν τόσο στο πλαίσιο των υποχρεωτικώς
υποβαλλόμενων (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης του ίδιου και των ανιόντων του με
έμφαση στην ελληνική τους καταγωγή), όσο και στο πλαίσιο όσων επιπροσθέτως
προσκομίσουν οι αιτούντες προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή στο
πρόσωπό τους των οριζόμενων ως τυπικών προϋποθέσεων (π.χ. εσωτερικό
διαβατήριο των ανιόντων ή και του ίδιου από το οποίο προκύπτει αναγραφή
ελληνικής εθνικότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αλλοδαπής αρχής ή άλλο
κατάλληλο πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής από το οποίο αποδεικνύεται
σύμφωνα με το αλλοδαπό δίκαιο η μόνιμη διαβίωση στη συγκεκριμένη χώρα).



Άρ.10, παρ.2 του ν.3284/2004 όπως ισχύει με το άρ.142§4-5 του ν.4251/2014
και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του αιτούντος να μην συντρέχουν λόγοι
δημόσιας τάξης και ασφάλειας: ελέγχεται από το πιστοποιητικό ποινικού
μητρώου αλλοδαπής αρχής και από επικοινωνία της Κεντρικής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. με τη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας (e-ΔΙΚΑ στο ΟΠΣ ΙΘΑ).

β) ομογενείς πρώην Σοβιετικής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα


Άρ.15, παρ.2, εδ.(α) και συγκεκριμένα ο αιτών να είναι ομογενής από χώρα της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έχει εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα έως και την
31/5/2019 και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα: ελέγχεται από τα δικαιολογητικά
που θα προσκομιστούν τόσο στο πλαίσιο των υποχρεωτικώς υποβαλλόμενων
(π.χ. πιστοποιητικό γέννησης του ίδιου και των ανιόντων του με έμφαση στην
ελληνική τους καταγωγή), όσο και στο πλαίσιο όσων επιπροσθέτως
προσκομίσουν οι αιτούντες προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή στο
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πρόσωπό τους των οριζόμενων ως τυπικών προϋποθέσεων (π.χ. εσωτερικό
διαβατήριο των ανιόντων ή και του ίδιου από το οποίο προκύπτει αναγραφή
ελληνικής εθνικότητας, πιστοποιητικό γέννησης, θεώρηση εισόδου, αποδεικτικά
μόνιμης διαμονής όπως επεξηγούνται στο πλαίσιο της ενότητας περί των
δικαιολογητικών.


Άρ.15, παρ.2, εδ.(δ), 3 και συγκεκριμένα ο αιτών να είναι ενήλικος [αρ.15§2
εδ(α), και άρ.5§1(α)]: ελέγχεται από το πιστοποιητικό γέννησης.



Άρ.15, παρ.2, εδ.(δ), 4 και συγκεκριμένα να μην συντρέχουν στο πρόσωπο του
αιτούντος τα κωλύματα της περ.β της παρ.1 του άρ.5 του ν.3284/2004 όπως
ισχύει σήμερα: για τη συνδρομή ή όχι ποινικών κωλυμάτων ελέγχεται το
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής του αιτούντος. Σε
περίπτωση μακροχρόνιας διαμονής στην Ελλάδα διενεργείται αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία υποβολής της αίτησης αναζήτηση και e-Ποινικού. Εν συντομία
υπενθυμίζεται ότι η επιβολή ποινής στερητικής της ελευθερίας θα πρέπει να
προκύπτει από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ενώ δεν πρέπει να δημιουργείται
σύγχυση μεταξύ της ποινής και τυχόν ειδικότερων συνθηκών που αφορούν στην
εκτέλεση της ποινής ή/και στην παραγραφή του αδικήματος.



Άρ.15, παρ.2, εδ.(δ), όπως ισχύει με το άρ.36§2 του ν.4674/2020, και
συγκεκριμένα ο αιτών να μην τελεί υπό απέλαση, (και συνεπώς να διαμένει
νόμιμα στην Ελλάδα): ελέγχεται από το πιστοποιητικό μη απέλασης που
αναζητείται αυτεπάγγελτα (e-ΔΙΚΑ στο ΟΠΣ ΙΘΑ) από την υπηρεσία υποβολής
της αίτησης.

ΙΙ.3. Δικαιολογητικά
1. Με το άρθρο 2§1 της προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,

καθορίζονται τα δικαιολογητικά και παράβολα που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις
που υποβάλλονται από όσους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 του
ν.3284/2004 όπως ισχύει, διατρέχουν δηλαδή εξίσου τόσο τους ομογενείς που
διαμένουν σε χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όσο και τους ομογενείς που
διαμένουν στην Ελλάδα. Τονίζεται ότι τα παρακάτω δικαιολογητικά ορίζονται ρητά,
συνεπώς τυχόν παράλειψη κάποιων εξ αυτών συνεπάγεται την μη πληρότητα της
αίτησης και ακολούθως, την αδυναμία ολοκλήρωσης εξέτασής της. Σχετικά με τις
οφειλόμενες ενέργειες περί της ορθής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
πρόσθετες διευκρινίσεις - οδηγίες παρέχονται στις επόμενες ενότητες.
Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί ευθύνη των αιτούντων
και δεν εμπίπτει στις διαδικασίες αυτεπάγγελτης αναζήτησής τους καθώς στη
συντριπτική τους πλειοψηφία εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές.
Στα κατά νόμο, συνεπώς, υποχρεωτικώς απαιτούμενα δικαιολογητικά προβλέπονται
συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
α) δήλωση πολιτογράφησης ( μόνο για ομογενείς κατοίκους χώρας τέως ΕΣΣΔ)

3

όπως ισχύει με το άρ.36§2 του ν.4674/2020

4

όπως ισχύει με το άρ.36§2 του ν.4674/2020,
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α) αίτηση πολιτογράφησης πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από δύο πρόσφατες
φωτογραφίες του αιτούντος,
β) ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη
μετάφρασή του,
γ) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα
μεταφρασμένο,
δ) πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο
ε) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει
την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
στ) πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως
επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
η) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν
εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος,
θ) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να
δηλώνεται η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει
την ελληνική ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης,
ι) παράβολο (για ομογενείς κατοίκους ημεδαπής) ή τριπλότυπο είσπραξης (για ομογενείς
κατοίκους χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) ύψους εκατό (100) ευρώ για την
πιιστοποίηση καταβολής του σχετικού χρηματικού ποσού.
2. Με το άρθρο 2§2 της προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,

προβλέπεται μόνο για όσους διαμένουν στη χώρα η υποβολή και των πρόσθετων ως
ακολούθως, δικαιολογητικών:
α) αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα πριν την 31/5/2019: Γίνεται σαφές ότι το

στοιχείο αυτό προκύπτει από τη θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα η οποία βρίσκεται
επικολλημένη στο διαβατήριο του αιτούντος. Νοείται, επομένως, ότι σε περίπτωση
επικόλλησης της εν λόγω θεώρησης εισόδου σε προγενέστερο μη ισχυρό διαβατήριο,
τούτο θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά, εκτός εάν η σχετική θεώρηση
εξακολουθεί να αναφέρεται στο ανανεωμένο κατά σειρά διαβατήριο.
β) τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ: Γίνεται δεκτός κάθε έγκυρος τίτλος διαμονής που

χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας σε πολίτες τρίτων χωρών. Επιπλέον, όμως,
λογίζονται ως αποδεκτοί τίτλοι διαμονής οι χορηγούμενοι με το παλαιότερο καθεστώς
και συγκεκριμένα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/2001 για
το χρονικό διάστημα όμως έως τη θέση σε ισχύ του άρθρου 36 του ν.4674/2020.
Ειδικότερα για τις συνθήκες χορήγησης των εν λόγω βεβαιώσεων υπό το φως των νέων
διατάξεων παραπέμπουμε κατωτέρω στην ενότητα V.2 της παρούσας.
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν τη μακρόχρονη διαμονή τους στη χώρα, όπως ιδίως:
- αποδεικτικά εκπλήρωσης φορολογικών ή/και ασφαλιστικών υποχρεώσεων,
- μισθωτήρια κατοικίας,
- τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου,
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- συμβάσεις εργασίας
- βεβαίωση ΑΜΚΑ

Όπως γίνεται αντιληπτό τα δικαιολογητικά του άρ.2§2 της προαναφερόμενης
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αποτελούν τη βάση απόδειξης της μόνιμης
διαμονής των αιτούντων στην Ελλάδα, συνθήκη η μη πλήρωση της οποίας δεν
νομιμοποιεί την υποβολή αίτησης με τις εν λόγω διατάξεις. Τονίζεται πάντως ότι τα
ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαριθμούνται εξαντλητικά, ούτε και ελέγχονται
σωρευτικά, εναπόκειται δε στη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη των αιτούντων να
προσκομίσουν συνδυαστικά εκείνα τα δικαιολογητικά που κρίνουν ότι
ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά της αίτησής τους και αποδεικνύουν τη
μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για τα ανωτέρω αναφερόμενα,
είτε για πρόσθετα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά (π.χ. δήλωση φορολογίας
εισοδήματος από την οποία προκύπτει η διαμονή στην Ελλάδα και η εκπλήρωση των
φορολογικών υποχρεώσεων του αιτούντος και τυχόν τέκνα τα οποία εν προκειμένω
φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στον τόπο διαμονής των γονέων βάσει σχετικής
βεβαίωσης του αρμόδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας
ακινήτου κυρίως εφόσον συνοδεύεται από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας από τους
οποίους προκύπτει η κατοικία στο επικαλούμενο ακίνητο).
Αντίστοιχα επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μακροχρόνιας μόνιμης εγκατάστασης
στην Ελλάδα, η προσκόμιση ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής δεν επαρκεί για τον
έλεγχο συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος των κωλυμάτων του άρ.5§1, περ.(β).
Για το λόγο αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία υποδοχής του αιτήματος
(e-ποινικό μέσω του ΟΠΣ ΙΘΑ) πρόσφατο ποινικό μητρώο ημεδαπών αρχών.

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Διαδικασία υποβολής & εξέτασης των αιτήσεων
Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του άρθρου 15 του ν.3284/2004
όπως ισχύει σήμερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΙΙΙ.1. Άρθρο 15§1, ομογενείς κάτοικοι χώρας πρώην Σοβιετικής
Ένωσης
ΙΙΙ.1. α. Υποβολή δήλωσης και αίτησης πολιτογράφησης
H υποβολή της δήλωσης πολιτογράφησης, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται
ενώπιον του Έλληνα Προξένου (βλ. σχετικώς την αρ.34/2014 εγκύκλιο) προηγείται της
κατάθεσης της αίτησης, και τούτο διότι κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να
εκδηλώνεται κατά τρόπο ρητό και πανηγυρικό η βούληση του αιτούντος για την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας. Ήδη από τα ανωτέρω καθίσταται σαφής η υποχρέωση
αυτοπρόσωπης παρουσίας για την υποβολή της αίτησης και σύνταξης της δήλωσης
πολιτογράφησης. Δεν επιτρέπεται να πρωτοκολληθεί αίτηση για την οποία δεν
εισπράττεται ταυτόχρονα και το επιβαλλόμενο παράβολο (τριπλότυπο είσπραξης αξίας
100€), το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται σε καμία περίπτωση με τα προβλεπόμενα
προξενικά τέλη ανά κατηγορία πράξης (όπως αυτά ρητά ορίζονται με το ΠΔ 16/2014
του ΥΠΕΞ και την αρ.2/2014 εγκύκλιο του).
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Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες απαραιτήτως από τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω
δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης στην οποία διαμένει μόνιμα ο αιτών ομογενής κατ’ αναλογία της
διαδικασίας περί ομογενών κατοίκων εξωτερικού του άρθρου 10 του ν.3284/2004,
όπως ρητά προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15§1 του ν.3284/2004 όπως ισχύει.
Εκ των προτέρων επισημαίνεται η χωρική αρμοδιότητα της προξενικής αρχής
αναλόγως του τόπου διαμονής των αιτούντων, τυχόν δε παρέκκλιση από τον κανόνα
οδηγεί αυτομάτως στην απόρριψη της αίτησης για τυπικούς λόγους.
Για λόγους οικονομίας σημειώνεται ότι ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα όπως για
παράδειγμα σχετικά με την επικύρωση και μετάφραση των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών, τον τρόπο σύνταξης της δήλωσης πολιτογράφησης και του εντύπου
της αίτησης, την εφαρμογή προξενικών τελών κ.α. έχουν ρυθμιστεί ήδη στο πλαίσιο
του άρθρου 10 του ν.3284/2004 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της
αρ.34/2014 εγκυκλίου (Φ.141886/14339/4-6-2014) της Υπηρεσίας μας η οποία τελεί
σε ισχύ.
Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, υπογράφεται
από τον αιτούντα με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του,
συνοδεύεται από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνεται με ευθύνη
του αιτούντος ομογενούς, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται η
παράλειψη πεδίων-πληροφοριών καθώς στο σύνολό τους οι αναζητούμενες
πληροφορίες επί του εντύπου της αίτησης αφορούν στην βασική ιδιότητα του
αιτούντος ως ομογενούς από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι αναγραφόμενες
στην αίτηση πληροφορίες (με έμφαση στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των αιτούντων
και των ανιόντων τους από τους οποίους τεκμηριώνεται η ελληνική εθνική καταγωγή)
οφείλουν να τελούν σε απόλυτη συμφωνία με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν
από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα από τη μετάφραση αυτών.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή κατάλληλα
επικυρωμένα (σχετικώς εφιστάται η προσοχή σας στον έλεγχο των προξενικών
επικυρώσεων ή αντίστοιχα στην επισημείωση Apostille) και μεταφρασμένα, ενώ τυχόν
ακαταλληλότητά τους κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται αυτομάτως μη πληρότητα της
αίτησης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην τεκμηρίωση της εθνικής καταγωγής
των αιτούντων καθώς τούτο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την υπαγωγή των
αιτούντων στις εν λόγω διατάξεις, μη πλήρωση δε αυτής δεν θεμελιώνει δικαίωμα
υποβολής αίτησης με τις εν λόγω διατάξεις και σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται την
απόρριψη της αίτησης. Επιπλέον όσων δικαιολογητικών προσκομίσει ο αιτών (π.χ.
παλαιά ελληνικά προξενικά διαβατήρια, στρατιωτικά βιβλιάρια, τυχόν ληξιαρχικές
πράξεις γέννησης ή γάμου από τις οποίες προκύπτει κατά χρόνο έκδοσής τους η
ελληνική εθνικότητα, αποφάσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ανιόντων κ.α.) είναι
δυνατή και η άντληση στοιχείων για ανιόντες του αιτούντος κατόπιν κατάλληλης
έρευνας της ελληνικής προξενικής αρχής στα προξενικά μητρώα και στο μητρώο
πολιτών (δημοτολόγιο, μητρώα αρρένων) κατόπιν κατάλληλης παροχής επαρκών
πληροφοριών από τον αιτούντα-ενδιαφερόμενο.
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ΙΙΙ.1. β. Επεξεργασία και εξέταση των αιτήσεων από την Προξενική Αρχή
Η πρωτοκολλημένη αίτηση, συνοδευόμενη -σύμφωνα με τα παραπάνω- από τα
απαριθμούμενα στο κεφάλαιο ΙΙ.3 δικαιολογητικά, εξετάζεται από την κατά τόπο
αρμόδια προξενική αρχή ως προς την πληρότητα και την ορθή συμπλήρωσή της. Σε
περίπτωση μη πληρότητας της αίτησης ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση του αιτούντος
από την οικεία προξενική αρχή για την προσκόμιση, εντός εύλογου χρόνου,
κατάλληλων (ως προς την επικύρωση και μετάφραση) ή υποχρεωτικών
δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν εξαρχής με την αίτηση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, παρά την αποδεδειγμένη ενημέρωση
του ενδιαφερομένου, δεν καθίσταται εφικτή η περαιτέρω διαδικασία εξέτασης του
αιτήματος και ως εκ τούτου ο αιτών δεν καλείται σε συνέντευξη λόγω αντικειμενικής
αδυναμίας απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που υποστηρίζουν το αίτημά
του. Οίκοθεν νοείται ότι ο φάκελος δεν διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά
παραμένει στο Αρχείο της Προξενικής Αρχής μέχρι την συμπλήρωση των
απαιτούμενων στοιχείων του φακέλου.
Αντίθετα σε περίπτωση που έχουν προσκομισθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
αλλά διαπιστώνεται ότι δεν δύναται να λάβει χώρα περαιτέρω εξέταση του αιτήματος
λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων (π.χ. ο αιτών είναι ανήλικος, δεν
αποδεικνύεται ελληνική καταγωγή, δεν διαμένει μόνιμα σε χώρα τ. ΕΣΣΔ, ή υφίσταται
εκ του νόμου ποινικό κώλυμα), ο φάκελος διαβιβάζεται στην ΚΔΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών χωρίς τη γνώμη της Προξενικής Αρχής για έκδοση απορριπτικής
απόφασης λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων του νόμου. Επισημαίνεται ότι
δεν απαιτείται σωρευτική συνδρομή των προαναφερόμενων, αλλά η έλλειψη μιας εξ
αυτών αρκεί για την μη απόδειξη συνδρομής τυπικών προϋποθέσεων.
Με βάση τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνει η αίτηση του αιτούντος, υπάλληλος της
προξενικής αρχής προβαίνει στη σύνταξη σημειώματος με το οποίο ενημερώνει τον
Πρόξενο για την συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης σύμφωνα με
σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται
Εν συνεχεία, ακολουθεί η πρόσκληση του αιτούντος για συνέντευξη ενώπιον του
Προξένου
(ή του διευθύνοντος το προξενικό γραφείο της οικείας αρχής).
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι έχουν καταργηθεί οι τριμελείς προξενικές
επιτροπές και η κρίση περί των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης
αποτελεί αρμοδιότητα του Έλληνα Προξένου.

ΙΙΙ.1. γ. Περιεχόμενο συνέντευξης-Σύνταξη Προξενικής Έκθεσης
Η συνέντευξη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προξενικής έκθεσης και με βάση
αυτή
τεκμηριώνεται η οριστική κρίση του προξένου.. Όπως έχει κριθεί και
νομολογιακά, καθίσταται κρίσιμη η απαρέγκλιτη αποτύπωση όλου ανεξαιρέτως του
περιεχομένου της, δηλαδή του συνόλου των ερωτήσεων και των απαντήσεων, στο
πλαίσιο επίσημου πρακτικού το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρόξενο και τον
γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά της συνέντευξης
Συνοπτικά αξίζει να αναφερθεί για διευκόλυνσή σας ότι, σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις, η συνέντευξη οργανώνεται στη βάση των τεσσάρων ρητώς
προβλεπόμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, μη παραλείποντας
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το εναρκτήριο τμήμα της συνέντευξης σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του
αιτούντος. Αναλυτικότερα:
α) προσωπικά στοιχεία: στο πεδίο αυτό επιδιώκεται η γνωριμία με τον υποψήφιο μέσα
από ερωτήσεις για την οικογενειακή του κατάσταση, την επαγγελματική του
δραστηριότητα, τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια, την ύπαρξη δεσμών με Έλληνες ή και Έλληνες ομογενείς στην Ελλάδα και
στη χώρα διαμονής του, την ιστορική διαδρομή της οικογένειάς του στη χώρα διαμονής
του .
β) ομογενειακή ιδιότητα: όπως επισημάνθηκε ήδη, διαλαμβάνει τη διαπίστωση
συνδρομής ελληνικής καταγωγής και εθνικής συνείδησης στο πρόσωπο του αιτούντος.
Ειδικά για τη διάγνωση εθνικής συνείδησης η συνέντευξη είναι το εργαλείο
διαπίστωσης της ύπαρξης, στην πράξη, ενεστώτων ψυχικών και πολιτιστικών δεσμών
με την ελληνική κοινότητα σύμφωνα με όσα προ εκτέθηκαν στο πεδίο (α) ανωτέρω.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η επαφή με τα ελληνικά έθιμα, τις
παραδόσεις και τις συνήθειες της ελληνικής κοινότητας στη χώρα διαμονής του
αιτούντος ή και η ενεργός συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες της
ελληνικής κοινότητας (σύλλογοι ομογενών) καθώς επιβεβαιώνει στην πράξη την
ενεργό βούλησή του να αναπτύξει και να διατηρήσει δεσμούς με την Ελλάδα και τον
ελληνισμό μέσα από τις κοινότητες των ομογενών της στη χώρα διαμονής του.
γ) ελληνική γλώσσα: ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το νόημα
μιας συνομιλίας για απλά καθημερινά ζητήματα ιδίως στο πλαίσιο των διαπροσωπικών
του σχέσεων. Καθώς η συνέντευξη διενεργείται στα ελληνικά και σε περίπτωση
αδυναμίας του αιτούντος, σε διάλεκτο που κατά δήλωσή του χρησιμοποιούσε στην
πατρική του οικογένεια ή και μεταγενέστερα, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής
γλώσσας προκύπτει από το σύνολο της συνέντευξης. Λαμβανομένου υπόψιν του
διαφορετικού γλωσσικού προσανατολισμού των Ελλήνων της τ. ΕΣΣΔ, αξιολογούνται
εξίσου οι τοπικά χρησιμοποιούμενοι συγγενείς ελληνικές διάλεκτοι ανάλογα με την
«γεωγραφική» καταγωγή του αιτούντος όπως δηλαδή η ποντιακή διάλεκτος, ή η
ρωμαίικη (για τους καταγόμενους από την Μαριούπολη/Ν. Ουκρανία), ή η τουρκική
(για τους καταγόμενους από περιοχές του Καυκάσου/Τσάλκα Γεωργίας) κ.ο.κ. Σε κάθε
περίπτωση στο πρακτικό αποτυπώνεται με σαφήνεια, όπως και κατά το παρελθόν,
τυχόν αδυναμία διενέργειας της συνέντευξης λόγω γλώσσας ή η διενέργεια της
συνέντευξης σε συγκεκριμένη γλώσσα άλλη της ελληνικής (π.χ. ρωσικά).
δ) σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, νεότερη ελληνική ιστορία & πολιτισμός:
αξιολογείται η γνώση σημαντικών ιστορικών και πολιτικών γεγονότων που
συνετέλεσαν στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και του ελληνικού
πολιτισμού, ενώ αξιολογείται και η επαφή του αιτούντος με καίρια ζητήματα της
σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
ε) θεσμοί και θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος: αξιολογείται η εξοικείωση του
αιτούντος με τους θεσμούς και τις αρχές της ελληνικής πολιτείας.5
Η αξιολόγηση των απαντήσεων ανά κατηγορία πεδίου πραγματοποιείται στη βάση
κλίμακας Α (ΑΡΙΣΤΑ), Β (ΕΠΑΡΚΗΣ), Γ (ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ). Για τη διαπίστωση της

Πρόσθετα στοιχεία και ενδεικτικές ερωτήσεις επί των ανωτέρω θεματικών πεδίων μπορείτε
να αντλήσετε από τις αρ.7/2013 και 34/2014 συναφείς εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.
5
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ελληνικής καταγωγής συναξιολογούνται από τον Πρόξενο τα στοιχεία
(δικαιολογητικά) εκείνα που προσκόμισε με την αίτησή του ο αιτών προκειμένου να
τεκμηριώσει την ελληνική του καταγωγή. Για τη θετική, συνολικά, αξιολόγηση του
υποψηφίου απαιτείται η εξακρίβωση της ελληνικής καταγωγής και εθνικής
συνείδησης του αιτούντος καθώς και η διαπίστωση τουλάχιστον επαρκούς γνώσης
σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία (β-ε) που συνιστούν το περιεχόμενο της συνολικής
συνέντευξης . Η γνώμη του Προξένου μπορεί να είναι μόνο θετική ή αρνητική χωρίς
επιφυλάξεις. Σε σχετική δε περίπτωση η αίτηση θα επιστρέφεται στην αρμόδια
προξενική αρχή για επαναξιολόγηση κατά τα προβλεπόμενα. (βλ. σχετικό υπόδειγμα).
Η αίτηση με τη δήλωση πολιτογράφησης, το τριπλότυπο είσπραξης παράβολου, τα
λοιπά δικαιολογητικά και την έκθεση προξένου διαβιβάζονται από την Προξενική
Αρχή στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας όπου μετά την δέσμευση
του
καταβληθέντος παράβολου αξίας 100€ μέσω του ΟΠΣ προωθείται στο Τμήμα
Πολιτογράφησης Ομογενών για το τελικό στάδιο εξέτασής της και την έκδοση
απόφασης από το Γενικό Γραμματέα (με εντολή υπογραφής Υπουργού).

ΙΙΙ.2. Άρθρο 15§2, ομογενείς διαμένοντες στην Ελλάδα
ΙΙΙ.2. α. Υποβολή των αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας (ΠΔΙ) της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία ανήκει
διοικητικά ο Δήμος στον οποίο προκύπτει μόνιμη διαμονή των αιτούντων. Τονίζεται
ότι η αίτηση δεν επιτρέπεται να παραληφθεί, συνεπώς και να πρωτοκολληθεί, από την
κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία εάν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του απαιτούμενου
παράβολου αξίας 100€, τη δέσμευση του οποίου θα πραγματοποιήσει η υπηρεσία
παραλαβής της αίτησης δια του πληροφοριακού της συστήματος κατά την
πρωτοκόλληση της αίτησης.
Ομοίως με την περίπτωση της παραγράφου 1, η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986, υπογράφεται από τον αιτούντα με ταυτόχρονη θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του, συμπληρώνεται με κεφαλαίους, ελληνικούς
χαρακτήρες με ευθύνη του αιτούντος χωρίς να παραλείπονται αιτούμενες πληροφορίες
και συνοδεύεται απαραιτήτως από τα υποχρεωτικά οριζόμενα δικαιολογητικά των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης απόφασης του ΥΠ.ΕΣ (βλ.
ανωτέρω ΙΙ.3). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά επεξηγήθηκαν ανωτέρω για τους
ομογενείς που διαμένουν σε χώρα της πρώην Σοβιετικής περί του τρόπου υποβολής
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, με μόνη εξαίρεση συνεπώς στη δήλωση
πολιτογράφησης η οποία εν προκειμένω δεν αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό.

ΙΙΙ.2. β. Επεξεργασία και εξέταση των αιτήσεων από τις ΠΔΙ
Η πρωτοκολλημένη αίτηση, συνοδευόμενη -σύμφωνα με τα παραπάνω- από τα
απαριθμούμενα στο κεφάλαιο ΙΙ.3 δικαιολογητικά, εξετάζεται από την κατά τόπο
αρμόδια ΠΔΙ ως προς την πληρότητα και την ορθή συμπλήρωσή της. Σε περίπτωση μη
πληρότητας της αίτησης ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση του αιτούντος για την
προσκόμιση, εντός εύλογου χρόνου, κατάλληλων (ως προς την επικύρωση και
μετάφραση) ή υποχρεωτικών δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν εξαρχής με την
αίτηση. Με τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την
αίτηση ο εισηγητής του φακέλου προς επαλήθευση της κτήσης της ελληνικής
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ιθαγένειας από συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος που ο ίδιος έχει δηλώσει, προβαίνει
με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο αιτών σε αναζήτηση σχετικών πρόσθετων
δεδομένων από το μητρώο πολιτών και ειδικότερα από τις εγγραφές Ελλήνων πολιτών
που είναι καταχωρημένοι σε δημοτολόγιο της χώρας καθώς και από καταχωρήσεις σε
μητρώα αρρένων. Παράλληλα διενεργεί έλεγχο περί των τυπικών προϋποθέσεων του
εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3284/2004 όπως ισχύει σήμερα,
και ακολούθως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής προβαίνει στη σύνταξη
(ΟΠΣ) ενημερωτικού σημειώματος τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης προς την
Επιτροπή Πολιτογράφησης σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Στο
σημείωμα αυτό μνημονεύονται ιδιαιτέρως παλαιά ελληνικά προξενικά διαβατήρια,
στρατιωτικά βιβλιάρια που έχει τυχόν προσκομίσει ο αιτών καθώς και όσων στοιχείων
έχει η υπηρεσία μετά από κατάλληλη έρευνα αντλήσει για την ελληνική καταγωγή του
αιτούντος.
Σε περίπτωση που κατά τα ανωτέρω διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι τυπικές
προϋποθέσεις πολιτογράφησης η εξέταση της αίτησης ολοκληρώνεται με την έκδοση
απορριπτικής απόφασης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας και η απόφαση
αποστέλλεται στον αιτούντα με συστημένη αλληλογραφία.
Εφόσον από τον έλεγχο του φακέλου της υπόθεσης διαπιστωθεί ότι πληρούνται
οι τυπικές προϋποθέσεις του (δ) εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν.3284/2004 όπως ισχύει 6 τότε ακολουθεί η πρόσκληση του αιτούντος σε
συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι με τις νέες διατάξεις έχουν καταργηθεί οι Ειδικές
Επιτροπές με αποκλειστική αρμοδιότητα στους ομογενείς που προέρχονται από χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (πρώην άρ.15§3, ν.3284/04) και η σχετική αρμοδιότητα
περιέρχεται στην ανωτέρω Επιτροπή.
Η αίτηση διαβιβάζεται μαζί με το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα στην Επιτροπή
Πολιτογράφησης,7 η οποία θα γνωμοδοτήσει για τη συνδρομή στο πρόσωπο του
αιτούντος των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης σύμφωνα με όσα
προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 1 της αρ.πρωτ. Φ.130181/2020/26863/30-04-2020
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (βλ. ανωτέρω Κεφ.ΙΙ.1).

ΙΙΙ.2.γ .Περιεχόμενο συνέντευξης-Πρακτικό γνωμοδότησης επιτροπής
πολιτογράφησης
Η συνέντευξη, όπως το περιεχόμενο της αποτυπώνεται στο πρακτικό αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της γνωμοδότησης της Επιτροπής. και με βάση αυτή
τεκμηριώνεται η διαπίστωση, περί συνδρομής ή μη των ουσιαστικών προϋποθέσεων
στο πρόσωπο του αιτούντος που θεσπίζονται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση και

6

με το άρ.36§2 του ν.4674/20,

7

Στην υπ’ αρ.13/2010 εγκύκλιο της Υπηρεσίας παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας
των εν λόγω Επιτροπών
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συγκεκριμένα α) της ομογενειακής ιδιότητας (ήτοι εθνική συνείδηση και ελληνική
καταγωγή), β) της βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, γ) της γνώσης της
σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας και της νεότερης ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού και δ) της εξοικείωσης με τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του
πολιτεύματος.
Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων ανά θεματική κατηγορία ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στις αρ.13/2010 και 7/2013 συναφείς εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας
στο πλαίσιο δομημένης συνέντευξης, ως ακολούθως:
α) προσωπικά στοιχεία: στο πεδίο αυτό επιδιώκεται η γνωριμία με τον υποψήφιο μέσα
από ερωτήσεις για την οικογενειακή του κατάσταση, την επαγγελματική του
δραστηριότητα, τους λόγους για τους οποίους εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα με τυχόν
λοιπά μέλη της οικογένειάς του, τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να αποκτήσει
την ελληνική ιθαγένεια, την ύπαρξη δεσμών με άλλους Έλληνες στην Ελλάδα, την
ιστορική διαδρομή της οικογένειάς του στη χώρα διαμονής του κ.α.
β) ομογενειακή ιδιότητα: όπως επισημάνθηκε ήδη, διαλαμβάνει τη διαπίστωση
συνδρομής ελληνικής καταγωγής (σε συνδυασμό και τα έγγραφα στοιχεία της αίτησης)
και εθνικής συνείδησης στο πρόσωπο του αιτούντος. Ειδικά για τη διάγνωση εθνικής
συνείδησης η συνέντευξη είναι το εργαλείο διαπίστωσης της ύπαρξης ή μη ψυχικών
και πολιτιστικών δεσμών με την ελληνική κοινότητα. Αναλόγως αξιολογείται η επαφή
με τα ελληνικά έθιμα, τις παραδόσεις και τις συνήθειες της ελληνικής κοινότητας στον
τόπο διαμονής του αιτούντος ή και η ενεργός συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και
δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας (σύλλογοι ομογενών) καθώς επιβεβαιώνει
στην πράξη την ενεργό βούλησή του να αναπτύξει και να διατηρήσει δεσμούς με την
χώρα και τον ελληνισμό μέσα από τις κοινότητες των ομογενών.
γ) ελληνική γλώσσα: Η διεξαγωγή της συνέντευξης αποκλειστικά στην ελληνική
γλώσσα, η επαρκής γνώση της οποίας θα προκύψει από το σύνολο του περιεχομένου
της συνέντευξης και εφόσον συνεκτιμηθεί το μορφωτικό επίπεδο του αιτούντος, η
ηλικία κατά την οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, τα χρόνια παραμονής του στη
χώρα κ.α. λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, ο
υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το νόημα μιας συνομιλίας για
απλά καθημερινά ζητήματα ιδίως στο πλαίσιο των διαπροσωπικών του σχέσεων, αλλά
και των συναλλαγών του με τους φορείς της ελληνικής πολιτείας. Ομοίως, αξιολογείται
και η ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο ιδίως σε θέματα που
άπτονται των ενδιαφερόντων του ή αφορούν στην εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του
(π.χ. συμπλήρωση αίτησης προς Ιδιωτικό ή Δημόσιο φορέα). Σε κάθε περίπτωση αν
παρουσιαστεί αδυναμία διενέργειας συνέντευξης λόγω μη γνώσης της ελληνικής
γλώσσας το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στο πρακτικό και βαθμολογείται αναλόγως.
δ) σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, νεότερη ελληνική ιστορία & πολιτισμός:
στην ενότητα αυτή αξιολογείται η γνώση σημαντικών ιστορικών και πολιτικών
γεγονότων που συνετέλεσαν στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και
του ελληνικού πολιτισμού, ενώ κρίσιμο στοιχείο αποτελεί και η εξοικείωση του
αιτούντος με καίρια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας στην οποία διαβιεί μόνιμα,
αλλά και τα ήθη, τις παραδόσεις και τα έθιμά της. Σημαντικό παράγοντα στο πεδίο
αυτό αποτελεί η διάγνωση του βαθμού ένταξης στην ελληνική κοινωνία της οποίας ο
αιτών αποτελεί μέρος (π.χ. συμμετοχή στα κοινά, οικονομική ανεξαρτησία κ.α.).
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ε) θεσμοί και θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος: αξιολογείται η εξοικείωση του
αιτούντος με τους θεσμούς και τις αρχές της ελληνικής πολιτείας.8
Η αξιολόγηση των απαντήσεων ανά κατηγορία πεδίου πραγματοποιείται στη βάση
κλίμακας Α (ΑΡΙΣΤΑ), Β (ΕΠΑΡΚΗΣ), Γ (ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ). Για τη θετική, συνολικά,
αξιολόγηση του υποψηφίου απαιτείται η εξακρίβωση της ελληνικής καταγωγής και
εθνικής συνείδησης του αιτούντος καθώς και η διαπίστωση τουλάχιστον επαρκούς
γνώσης σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία (β-ε) που συνιστούν το περιεχόμενο της
συνολικής συνέντευξης . Ταυτόχρονα, για τη διαπίστωση της ελληνικής καταγωγής
συναξιολογούνται από την Επιτροπή τα στοιχεία (δικαιολογητικά) εκείνα που
προσκόμισε με την αίτησή του ο αιτών προκειμένου να τεκμηριώσει την ελληνική του
καταγωγή όπως αυτά μνημονεύονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της
υπηρεσίας.
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η σύνταξη του πρακτικού της Επιτροπής στο οποίο
οφείλει να αποτυπώνεται εμπεριστατωμένα η κρίση της Επιτροπής για την πλήρωση ή
όχι των διερευνώμενων προϋποθέσεων. Για το λόγο αυτό απαιτείται να καταγράφεται
με ακρίβεια, πιστότητα και πληρότητα και όχι επιλεκτικά το σύνολο των ερωτήσεων
και απαντήσεων. Ειδική μνεία πρέπει να γίνεται σε περίπτωση αδυναμίας ή δυσκολίας
διεξαγωγής της συνέντευξης λόγω αδυναμίας του αιτούντος να επικοινωνήσει με τα
μέλη της Επιτροπής στην ελληνική γλώσσα, γεγονός που έχει βαρύνουσα σημασία
στην τελική κρίση της Επιτροπής. Η κρίση της Επιτροπής ακολουθεί κατά σειρά το
περιεχόμενο της συνέντευξης και διατυπώνεται τεκμηριωμένα και ενυπόγραφα,
ομόφωνα (θετική ή αρνητική) ή κατά πλειοψηφία (θετική ή αρνητική). Σε περίπτωση,
όμως, μη ομόφωνης γνώμης (δηλ. κατά πλειοψηφία) οφείλεται η ειδική αιτιολόγηση
των λόγων διαφωνίας των μελών ή του μέλους της μειοψηφίας.
Σημειώνεται ότι αντικείμενο των ανωτέρω θεματικών δεν συνιστά η διάγνωση,
πόσω μάλλον αξιολόγηση, των πολιτικών ή θρησκευτικών ή κοινωνικών ή άλλων
φρονημάτων και πεποιθήσεων του αιτούντος, αλλά η ικανότητά του να συμμετέχει
ως ισότιμο πολιτικό ον, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με
τους νόμους της ελληνικής πολιτείας με την οποία επιθυμεί την εγκαθίδρυση
νομικού δεσμού μέσω της ελληνικής ιθαγένειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
αποδίδεται, έτσι, στην προστασία δεδομένων ευαίσθητου προσωπικού χαρακτήρα του
αιτούντος τόσο κατά τη διενέργεια της συνέντευξης, μέσω της αποφυγής ερωτήσεων
που δύναται να προκαλέσουν ή να απαιτήσουν την έκθεση σχετικών στοιχείωναπόψεων, όσο και κατά τη σύνταξη του πρακτικού της συνέντευξης. Συναφώς με το
ζήτημα αυτό υπενθυμίζεται ότι ο αιτών κατά τη συμπλήρωση της αίτησης του είτε
κατά τη κλήση του σε συνέντευξη έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την
καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρ.36§3 του ν.4674/2020 εισάγεται και για τους
ομογενείς που προέρχονται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το δικαίωμα της
υποβολής αντιρρήσεων επί της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρ.7 του ν.3838/2010, όπως ισχύει με
τις τροποποιήσεις του αρ..34 του ν.4604/2019, στον αιτούντα κοινοποιείται η
Πρόσθετα στοιχεία και ενδεικτικές ερωτήσεις επί των ανωτέρω θεματικών πεδίων μπορείτε
να αντλήσετε από το υπόδειγμα πρακτικού στο παράρτημα της παρούσας καθώς και από τις
αρ.13/2010 και 7/2013 συναφείς εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.
8
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εισήγηση της Επιτροπής (ανεξαρτήτως θετικού ή αρνητικού περιεχομένου) στην οποία
δεν περιλαμβάνονται αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά, ούτε και τυχόν
ζητήματα που άπτονται θεμάτων δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Επί της κατά τα
ανωτέρω συνοπτικής εισήγησης της Επιτροπής (ήτοι απόσπασμα πρακτικού, βλ.
υπόδειγμα) ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του ενώπιον του
Συμβουλίου Ιθαγένειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη λήψη της
εισήγησης καταβάλλοντας υποχρεωτικά (επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων)
παράβολο αξίας 100€. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο η αποστολή της εισήγησης
να πραγματοποιείται με απόδειξη. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Ιθαγένειας (στην οποία είχε υποβληθεί και η αίτηση) η οποία, στη συνέχεια,
τις διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης και το πλήρες πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας προκειμένου να εξεταστούν
από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, δηλαδή το Συμβούλιο Ιθαγένειας και ακολούθως
να γνωμοδοτήσει επ’ αυτών. Η διαδικασία, στην περίπτωση αυτή, ολοκληρώνεται με
την έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα (με εντολή υπογραφής Υπουργού)
μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας (δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη),
ενώ θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του
παραβόλου αναλόγως της έκβασης της υπόθεσης.
Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση
Ιθαγένειας προχωράει στην έκδοση απόφασης απόρριψης της αίτησης εφόσον
πρόκειται για αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, με την οποία
απόφαση ολοκληρώνεται και η εξέταση της αίτησης. Αντίστοιχα απορριπτική
απόφαση εκδίδεται από την ΠΔΙ 9αν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις όπως
επισημάνθηκε ήδη παραπάνω.
Σε περίπτωση, τέλος, θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης, η
αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, των στοιχείων που
ερευνήθηκαν και την εισήγηση της Επιτροπής διαβιβάζονται στην ΚΔΙ (Τμήμα
Πολιτογράφησης Ομογενών) του Υπουργείου για την έκδοση απόφασης από τον
Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας 10

Κεφάλαιο ΙV: Μεταβατικές διατάξεις - Εκκρεμείς αιτήσεις
Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 39 ν. 4604/2019 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις
των εκκρεμών αιτήσεων, όπου ως χρονικό σημείο εκκρεμότητας, ορίζεται ο χρόνος
θέσης σε ισχύ (δηλ. η 31/5/2019). Κατά τα ανωτέρω, επομένως, ως εκκρεμείς νοούνται
οι αιτήσεις εκείνες για τις οποίες έως και την 31/5/2019 δεν είχε εκδοθεί απόφαση του
κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης για
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Οι αιτήσεις αυτές ανήκουν είτε στην κατηγορία
των ομογενών που είχαν υποβάλει την αίτησή τους στις ελληνικές προξενικές αρχές
του τόπου διαμονής τους είτε στη κατηγορία των ομογενών που διέμεναν στη χώρα
και είχαν υποβάλει την αίτησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας . Επίσης
αναλόγως του εάν έχει γνωμοδοτήσει επί των εν λόγω αιτήσεων η Ειδική Επιτροπή

9

αρ.πρωτ.32727/27-05-2020 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.

10

Ομοίως με βάση την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση
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του άρθρου 15§3 του ν.3284/2004 όπως ίσχυε έως και πριν την τροποποίησή του
διευθετείται η διαδικασία εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων.

ΙV.1. Άρθρο 39§2, ν.4604/19: προξενικές αιτήσεις

«2. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ελληνικές
προξενικές αρχές των διαδόχων της Σοβιετικής Ένωσης κρατών και δεν έχουν διαβιβαστεί στις
αποκεντρωμένες διοικήσεις ή έχουν διαβιβαστεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις αλλά δεν έχει
γνωμοδοτήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3. του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με
την παράγραφο 1 του παρόντος, παραπέμπονται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών και εξετάζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, χωρίς να ζητηθεί
δήλωση πολιτογράφησης.»

Από τη διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου γίνεται σαφές ότι στην ανωτέρω ρύθμιση
υπάγονται:
Οι αιτήσεις των ομογενών που είχαν υποβληθεί στις ελληνικές προξενικές αρχές
αλλά μέχρι την 31-5-2019
(α) Δεν είχαν διαβιβαστεί στις τότε αποκεντρωμένες διοικήσεις (ήδη ΠΔΙ),
(β) Είχαν διαβιβαστεί, δεν είχε όμως γνωμοδοτήσει η τότε αρμόδια επιτροπή,
Σημειώνεται ότι στην α) περίπτωση αν δεν είχε λάβει χώρα η συνέντευξη ενώπιον της
αρμόδιας τότε Επιτροπής, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 10 του ν.3284/2004. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και
στην περίπτωση που μετά την 31-5-2019 (ημερομηνία κατάργησης των επιτροπών
αυτών) υπάρχει γνωμοδότηση των προξενικών επιτροπών διότι λογίζεται ως μη
νομίμως γενόμενη αφού αφορά σε κρίση αναρμόδιου πλέον οργάνου. Στην β)
περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και οι εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες η
γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής του άρθρου 15 παρ.3 του ν.3284/2004 δεν ήταν
οριστική αλλά παρέπεμπε προς επανεξέταση την υπόθεση στην αρμόδια προξενική
αρχή πχ λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, μη επαρκώς τεκμηριωμένου πρακτικού
Προξενικής Επιτροπής κλπ. Σε κάθε περίπτωση δε νοείται να παραλειφθεί το στάδιο
της προσωπικής συνέντευξης ενώπιον αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και για το
λόγο αυτό και οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν με βάση τις νέες διατάξεις που
παραπέμπουν στη διαδικασία του άρθρου 10 του του ν.3284/2004.
Βάσει των ανωτέρω, τόσο οι ελληνικές προξενικές αρχές, όσο και οι υπηρεσίες των
ΠΔΙ του Υπουργείου, παρακαλούνται για τις σχετικές τους ενέργειες και τη
διαβίβαση των φακέλων των αιτήσεων που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία
στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών). μετά την
ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας .Σημειώνεται ότι στους φακέλους
αυτούς δε θα συμπεριλαμβάνεται ούτε δήλωση πολιτογράφησης ούτε παράβολο γιατί
αποτελούν δικαιολογητικά που δεν προβλεπόντουσαν να συνοδεύουν τις αιτήσεις
κατά το χρόνο υποβολής τους.

ΙV.2. Άρθρο 39§3, ν.4604/19: προξενικές αιτήσεις και διαμένοντες στην
Ελλάδα

«3. Για εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει η ειδική επιτροπή της
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f19aa18b81ef31d8cfb8d49 στις 07/08/20 13:11
17

ΑΔΑ: ΨΣΤ046ΜΤΛ6-21Υ

παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν.
3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του παρόντος, και
εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Ιθαγένειας.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, στις εκκρεμείς αυτές αιτήσεις
συμπεριλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις των ομογενών που είχαν υποβληθεί μέχρι την
31-5-2019,
α) στις ελληνικές προξενικές αρχές
β) στις αρμόδιες ελληνικές αρχές επειδή διέμεναν στη χώρα όπως προβλεπόταν
από τις προϊσχύουσες διατάξεις11 για τους οποίους και είχε αρμοδιότητα η ανωτέρω
ειδική επιτροπή,
για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής και μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία δεν είχε εκδοθεί απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.,
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η έκδοση της απόφασης θα γίνει από τον Περιφερειακό
Διευθυντή Ιθαγένειας .
Σημειώνεται ότι με την προαναφερόμενη διάταξη δεν προβλέπεται ρητά η διαδικασία
εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων των ομογενών που είχαν υποβάλει ομοίως με τους
υπαγόμενους στην ανωτέρω β) περίπτωση αίτηση πριν την 31-5--2019, αλλά δεν έχει
γνωμοδοτήσει η ειδική επιτροπή του άρθρου 15 παρ.3 του ΚΕΙ είτε γιατί δεν είχε
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία είτε γιατί δεν προβλεπόταν η παροχή τέτοιας
γνώμης από τις προ ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 46 παρ.2 ν.4508/2017).
Για το λόγο αυτό σε σχετικό ερώτημα που η υπηρεσία μας υπέβαλε προς τη Νομική
Υπηρεσία του Υπουργείου το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
την αριθ.86/2020 γνωμοδότηση 12αποφάνθηκε ομόφωνα ότι οι εκκρεμείς αυτές
αιτήσεις θα εξεταστούν με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 15 του ΚΕΙ όπως ισχύει μετά τη τροποποίηση του κατ’ εφαρμογή της γενικής
διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4604/2019

ΙV.3. Αναπομπή υποθέσεων για «νέα νόμιμη κρίση»
Σε ερώτημα της υπηρεσίας μας προς τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου αναφορικά
με τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης που εκκρεμούν προς κρίση στις αρμόδιες υπηρεσίες
συνεπεία αναπομπής τους μετά την ακύρωση- με δικαστική απόφαση ή με απόφαση
επί διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 του ν.3200/1955 – απορριπτικών αποφάσεων
του αιτήματος πολιτογράφησής τους που είχε υποβληθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
που ίσχυαν πριν τις τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν.4604/2019, το
προαναφερόμενο Τμήμα του Ν.Σ.Κ με την αριθ.86/2020 γνωμοδότηση αποφάνθηκε
ομόφωνα ότι θα κριθούν με τις ισχύουσες ρυθμίσεις των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της
παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 39 του ν.4604/2019. Εξαιρείται από την εφαρμογή

11

Άρθρο 76 παρ.6 ν.2910/2001, άρθρο 41παρ.5 ν.3731/2008.
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των νέων διατάξεων η περίπτωση που η νέα κρίση εντέλλεται στο πλαίσιο ακύρωσης
απορριπτικής απόφασης λόγω αποκλειστικά πλημμελήματος της ακυρωθείσας
απόφασης, το οποίο όμως δεν θίγει την εκδοθείσα, στο πλαίσιο της διαδικασίας
πολιτογράφησης, γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ.15§3 του ΚΕΙ περί της
ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος. Σημειωτέον ότι υπό την έννοια του
πλημμελήματος της ακυρωθείσας πράξης νοούνται ζητήματα νομιμότητας όπως η μη
νόμιμη μεταβίβαση αρμοδιότητας ή δικαιώματος υπογραφής του υπογράφοντος
οργάνου την ακυρωθείσα απόφαση, η αναιτιολόγητη απόρριψη παρά τη θετική
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής για την ομογενειακή ιδιότητα του αιτούντος, η
πλημμελής αιτιολογία κ.α. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία αναπομπής θα
ολοκληρωθεί με έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας
με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά την έκδοση της ακυρωθείσας
απορριπτικής του αιτήματος πολιτογράφησης αποφάσεως κατ’ εφαρμογή της
μεταβατικής διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.4604/2019.

ΙV.4 Δημοσίευση αποφάσεων πολιτογράφησης
Οι αποφάσεις πολιτογράφησης δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 9 του
ν.3284/2004 όπως ισχύει σήμερα. Απαιτείται, επομένως, η ορκωμοσία του ομογενούς
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της περίληψης της
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν
δοθεί ο όρκος του Έλληνα πολίτη τότε η απόφαση ανακαλείται με απόφαση της
αρμόδιας αρχής για την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης. Λαμβανομένου υπόψη
ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται η παρέκκλιση από τον κανόνα
εφιστάται η προσοχή σας στην προσήκουσα ενημέρωση των αιτούντων και στην
τήρηση του μέτρου στο πλαίσιο της δέσμιας αρμοδιότητας των αρχών έκδοσης των
αποφάσεων πολιτογράφησης. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό που
συνυπογράφεται από τον αιτούντα και τον αρμόδιο υπάλληλο της ΠΔΙ ή του
Προξενείου το οποίο αποστέλλεται αμελλητί στην ΚΔΙ προκειμένου να δοθεί η εντολή
δημοτολόγησης του πολιτογραφημένου ομογενούς (βλ. κατωτέρω VI.5).
Ως ίσχυε και εξακολουθεί και με τις νέες διατάξεις (άρ.11, του ν.3284/2004 σε
συνδυασμό με το άρθρο 15§4 του ίδιου νόμου ως ισχύει σήμερα), την ιθαγένεια
αποκτούν αυτοδίκαια (συνεπώς χωρίς έκδοση σχετικής απόφασης) και τα τέκνα του
πολιτογραφημένου ομογενούς εφόσον κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του, από την
οποία και αποκτάει την ελληνική ιθαγένεια, είναι ανήλικα και άγαμα. Εφιστάται,
επομένως, η επιμέλειά σας σε κατάλληλο έλεγχο των προσκομιζόμενων σχετικώς
δικαιολογητικών (πιστ/κό γάμου πολιτογραφημένου, γέννησης τέκνων), τα οποία
συνυποβάλλονται στην ΚΔΙ με το πρακτικό ορκωμοσίας, ενώ τίθεται προς ενημέρωσή
σας ότι έχουν προσαρμοστεί επί τούτου τα αναγκαία πρότυπα εγγράφων εντός του
ΟΠΣ ΙΘΑ.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, για τις περιπτώσεις της παρ.
1 του άρθρου 15 αυτή επιδίδεται εφεξής στον αιτούντα μέσω της Προξενικής Αρχής
στην οποία είχε υποβληθεί η αίτηση, και ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα, πλήρη
αίτηση μετά την πάροδο έτους από την απόρριψη της αίτησής του 13. Στην περίπτωση
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αυτή επαναλαμβάνεται εξαρχής η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης
χωρίς να απαιτείται η υποβολή από τον αιτούντα των πιστοποιητικών γέννησης και
γάμου που είχαν υποβληθεί ήδη κατά την πρώτη αίτησή του εφόσον δεν είχαν
μεταβληθεί, αλλά κρίνεται αναγκαία η υποβολή των νέων στοιχείων που καθιστούν
βάσιμη την επανεξέταση του ίδιου αιτήματος. Στις περιπτώσεις υποβολής δεύτερης
αίτησης, επομένως, δέον είναι να συσχετίζονται, από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία
για την παραλαβή της αίτησης, η πρώτη και η δεύτερη αίτηση προκειμένου να
αποφεύγεται η επιβάρυνση της διαδικασίας και του αιτούντα με πρόσθετα διοικητικά
βάρη.
Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, για τις περιπτώσεις του άρθρου 15 παρ. 2, αυτή
αποστέλλεται επί αποδείξει στον αιτούντα μέσω της ΠΔΙ στην οποία είχε υποβληθεί η
αίτηση και δεν χωρεί επιστροφή του παραβόλου της αίτησης στον αιτούντα.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται ρητά το
δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης δεδομένου ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα υποβολής
αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας σε περίπτωση αρνητικής γνώμης της
Επιτροπής Πολιτογράφησης και επίσης διατηρεί το δικαίωμα άσκησης προσφυγής
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με το άρθρο 36 του
ν.4674/2020.

ΙV.5 Απόφαση δημοτολογικής εγγραφής
Μετά την πραγματοποίηση της ορκωμοσίας ακολουθεί η έκδοση
του Συντονιστή της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
ενδιαφερομένου στα δημοτολόγια και στα Μητρώα Αρρένων (για
Σημειώνεται ότι για τους άρρενες η εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
εγγραφής στα δημοτολόγια.

της απόφασης
εγγραφή του
τους άρρενες).
προηγείται της

Στην απόφαση δημοτολογικής εγγραφής επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά
τα οποία τηρούνται στον οικείο φάκελο:
-

Αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ομογενούς
Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου
Πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης των ανήλικων τέκνων

Διευκρινίζεται ότι δεν αποστέλλεται συνημμένα το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η
περίληψη της σχετικής απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας καθώς αυτό είναι
ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα www.et.gr με τα στοιχεία αναφοράς του
ΦΕΚ, όπως αυτά αναφέρονται στην εντολή δημοτολόγησης (σχετικό υπόδειγμα έχει
συμπεριληφθεί ήδη στα πρότυπα του ΟΠΣ ΙΘΑ). Προς τους Ο.Τ.Α., που κοινοποιείται
το παρόν, παρακαλούνται όπως προβαίνουν στη δημοτολογική εγγραφή των
ενδιαφερομένων, με τα στοιχεία που αναγράφονται στην απόφαση κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας (κατόπιν εξελληνισμού όπως ισχύει). Επισημαίνεται ότι η
ελληνική ιθαγένεια άρχεται από την ημερομηνία ορκωμοσίας του ομογενούς, η οποία
και πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και όχι από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f19aa18b81ef31d8cfb8d49 στις 07/08/20 13:11
20

ΑΔΑ: ΨΣΤ046ΜΤΛ6-21Υ

Κεφάλαιο V: Λοιπά θέματα
V.1. Παράβολο
Όπως προ εκτέθηκε αναλυτικά ανά θεματική ενότητα, η ρητή πρόβλεψη παραβόλου
για μια σειρά από συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων (υποβολή αίτησης, υποβολή
αντιρρήσεων, άσκηση προσφυγής) συνεπάγεται αυτομάτως την απόρριψη της κατά
περίπτωση πράξης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση υποβολής αίτησης χωρίς καταβολή και δέσμευση
παραβόλου η αίτηση δεν μπορεί να πρωτοκολληθεί και δεν προωθείται περαιτέρω για
εξέταση. Αντίστοιχα σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου
Ιθαγένειας ή άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών χωρίς την
καταβολή και δέσμευση του προβλεπόμενου παραβόλου, η αίτηση αντιρρήσεων ή
αντίστοιχα η προσφυγή απορρίπτεται ως απαραδέκτως ασκηθείσα.

V.2. Βεβαιώσεις άρθρου 76§6 ν.2910/2001
Με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.6 του ν.2910/2001 χορηγείται σε όποιον
υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης , βεβαίωση που επέχει θέση νόμιμης διαμονής στη
χώρα 6μηνης διάρκειας και ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η
εξέταση της αίτησης αυτής, Στη συνέχεια ερωτήματος της Υπηρεσίας μας αναφορικά
με τη διατήρηση ή μη σε ισχύ των διατάξεων αυτών λαμβανομένου υπόψη της ρητής
κατάργησης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα ( άρθρο 15§6, ν.3284/2004 όπως ισχύει
σήμερα) το Ε’ Τμήμα του ΝΣΚ με την αρ.86/2020 γνωμοδότηση του έκρινε ότι:
Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4604/2019, όπως αυτές ισχύουν και
μετά την πρόσφατη τροποποίησή τους με το ν.4674/2020, το εδάφιο γ’ της παραγράφου
6 του άρθρου 76 του ν.2910/2001 εξακολουθεί να ισχύει και ρυθμίζει:
α) Την ανανέωση των βεβαιώσεων όσων είχαν υποβάλλει αίτημα πολιτογράφησης με
τις προ ισχύσασες του ν.4674/2020 διατάξεις και η διαμονή τους ρυθμίστηκε με τη
διάταξη αυτή (ήτοι εκκρεμείς αιτήσεις). )
β) Τη διαμονή όσων υπέβαλαν αίτημα πολιτογράφησης με τις διατάξεις της
παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν.4604/2019, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή
τους με το ν.4674/2020, εφόσον κατά χρόνο υποβολής του αιτήματος δεν κατείχαν
τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ (ήτοι αιτήσεις εκκρεμείς και νέες, που είχαν υποβληθεί
όμως έως και πριν την δημοσίευση των διατάξεων του ν.4674/2020 με τις οποίες και
συγκεκριμένα το άρθρο 36 αυτού, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 39 του
ν.4604/2019).
Μετά την ισχύ του άρ.36 του ν.4674/2020, ήτοι από 11/3/2020 το ρυθμιστικό πεδίο
του εδαφίου γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/2001 καθίσταται
ανεφάρμοστο για τους αιτούμενους την πολιτογράφησή τους με το άρθρο 15 του
ν.3284/2004, μη καθιστώντας δηλαδή από την ημερομηνία αυτή δυνατή τη χορήγηση
των βεβαιώσεων της ανωτέρω διάταξης. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο
περιεχόμενο της ανωτέρω γνωμοδότησης επισημαίνονται τα εξής: Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτείται στην περίπτωση εκκρεμών αιτήσεων ως προς το ζήτημα της ανανέωσης
εφεξής ή όχι των προβλεπόμενων με το άρθρο 76§6 του ν.2910/01 προσωρινών
βεβαιώσεων στο πλαίσιο ιδίως του απαιτούμενου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις
ισχυρού τίτλου νόμιμης διαμονής. Ενόψει των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι
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πρόκειται για εκκρεμείς αιτήσεις, γίνεται δεκτή αποκλειστικά και μόνο η ανανέωση
χορηγηθέντων ήδη βεβαιώσεων και υπό την προϋπόθεση ότι είχε τηρηθεί η
προβλεπόμενη κατά χρόνο ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής τους με τις νέες
διατάξεις (σκέψεις 15-16 της αρ.86/2020 γνωμοδότησης Ε’/ΝΣΚ). Οίκοθεν νοείται ότι
πριν την ανανέωση των ανωτέρω βεβαιώσεων οφείλεται έλεγχος σε συνεργασία με τις
καθύλην αρμόδιες αρχές για την έκδοση στο μεσοδιάστημα τυχόν άλλου τίτλου
νόμιμης διαμονής. Σε περίπτωση δηλαδή που ιδίως από της ισχύος των νέων
διατάξεων όπως ισχύουν σήμερα, οι αιτούντες την πολιτογράφησή τους με τις
προϊσχύσασες διατάξεις περί ομογενών τ. ΕΣΣΔ, εφοδιάστηκαν με άλλο τίτλο
νόμιμης διαμονής στη χώρα (λόγω κατάργησης του άρ.76§6), παρέλκει η
ανανέωση της βεβαίωσης του άρθρου 76§6, ν.2910/2001, η οποία αφορούσε
αποκλειστικά και μόνο στη νομιμοποίηση παραμονής τους στη χώρα υπό το καθεστώς
που ίσχυε προ του ν.4674/2020.

V.3. Επικυρώσεις εγγράφων
Όπως έχει επισημανθεί ήδη, έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά14 εφόσον
τούτα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση
επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους (βλ. σχετικώς ανωτέρω).
Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων
επισημάνσεων:
Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του
πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της
Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον
φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», όταν προέρχονται
από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα
παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή
στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην
Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του
πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου
προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει
αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα
δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία
ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη
Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης
(https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) εφιστώντας
όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και
Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν
γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν.
Οσσετίας στη Γεωργία).

14

Η χρήση του όρου εν προκειμένω συνεπάγεται ότι εξετάζονται περαιτέρω, άλλως
θεωρούνται ως ακαταλλήλως υποβληθέντα και συνεπάγονται μη πληρότητα/απόρριψη
αίτησης.
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Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις, επομένως (συμπεριλαμβάνεται το
σύνολο των εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή του
υποψηφίου), υποβάλλονται με επιμέλεια του αιτούντος, κατά τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η υποβολή των αλλοδαπών πιστοποιητικών
με τον ορθό τρόπο επικύρωσης και μετάφρασης είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο
για την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος αλλά και για τον
περιορισμό της ανταλλαγής αλληλογραφίας με τις ελληνικές προξενικές αρχές στο
πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της νομιμότητας έκδοσης τους.
Ειδικά για τα πιστοποιητικά που προέρχονται από χώρες με αμφισβητούμενο καθεστώς
(Κριμαία, Αμπχαζία, Ν. Οσσετία), όπως μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο
Εξωτερικών με βάση τα υπ’ αριθ. Α.Π.Φ. 750/ΑΣ2039/22-9-2015 και Α.Π.Φ.
750/ΑΣ2171/ΣΗΔΕ 41486/2-10-2015 έγγραφά του, ισχύουν τα ακόλουθα:
Έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από «Αρχές» που δεν αναγνωρίζονται από
την Ελλάδα στις εδαφικές περιοχές της Κριμαίας, της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας
και τα οποία αφορούν στην προσωπική κατάσταση πολιτών (γέννηση, γάμος, θάνατος)
είναι δυνατόν να γίνουν κατ’ εξαίρεση αποδεκτά, μόνο εφόσον φέρουν νόμιμη
προξενική επικύρωση στο πρωτότυπο πιστοποιητικό (όχι σε αντίγραφο αυτού – κόπια)
από την πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή η οποία τηρεί σχετικά δείγματα
υπογραφών, καθώς και δήλωση της υπόψη ελληνικής προξενικής αρχής με τη μορφή
ειδικής σφραγίδας «παρά πόδας» της προξενικής επικύρωσης με το εξής περιεχόμενο:
«Τhis legalization does not imply any recognition of the issuing entity by the Hellenic
Republic».
Επισημαίνεται ότι όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ. 750/ΑΣ20/ΣΗΔΕ459/41-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορά σε επικύρωση δημοσίων
εγγράφων κρατών τέως ΕΣΣΔ (π.χ. Ρωσική Ομοσπονδία, Γεωργία και Αρμενία), σε
πολλές περιπτώσεις επικύρωσης δημοσίων εγγράφων παρατηρείται η ανορθόδοξη
πρακτική η Επισημείωση της Χάγης να τίθεται ως προς την υπογραφή του
συμβολαιογράφου που επικυρώνει το ακριβές αντίγραφο του δημοσίου εγγράφου ή την
υπογραφή του μεταφραστού που μεταφράζει το δημόσιο έγγραφο. Και στις δύο
περιπτώσεις επισυνάπτεται φωτοτυπία του δημοσίου εγγράφου και δεν επικυρώνεται
ούτε το ίδιο το δημόσιο έγγραφο, ούτε η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου που
υπέγραψε το δημόσιο έγγραφο, γεγονός που οδηγεί σε καταστρατήγηση της εν λόγω
επικύρωσης, η οποία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς το αλλοδαπό
έγγραφο. Διευκρινίζεται, δηλαδή, ότι η Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης
(Apostille) πρέπει να επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του αρμόδιου
υπογράφοντος αλλοδαπού οργάνου. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 2/2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΞ. (προξενικές πράξεις και ενέργειες για την
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας) και όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως επί τη
ευκαιρία ad hoc ελέγχου υποθέσεων, η μετάφραση θα πρέπει να περιλαμβάνει το
σύνολο των επικυρώσεων που υπάρχουν στο ξενόγλωσσο έγγραφο. Τούτων δοθέντων
καθίσταται σαφές ότι δεν γίνονται αποδεκτά15 αλλοδαπά έγγραφα που δεν πληρούν τις
15

Διευκρινίζεται ότι ενώ τελεί τη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του αιτούντος να υποβάλλει
πλήρη αίτηση ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος συνδρομής των οριζόμενων
προϋποθέσεων, εντούτοις μη συμμόρφωση των υποβαλλόμενων εγγράφων με τους κανόνες
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προρρηθείσες προδιαγραφές επικύρωσης και μετάφρασης, τυχόν δε υποβολή τους
καθιστά την αίτηση ελλιπή έως τη νόμιμη επανυποβολή τους.
Με την ολοκλήρωση της παρούσας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι
ελεύθερα προσβάσιμη σε ηλεκτρονική μορφή με το σύνολο των υποδειγμάτων της,
από τον ιστότοπο του Υπουργείου (www.ypes.gr ) στην ενότητα Κεντρική Διεύθυνση
Ιθαγένειας της σελίδας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Εν όψει των νέων
διατάξεων και σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του ν.4674/2020, με το οποίο
αναδιαρθρώθηκε η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι
αιτήσεις του νέου άρθρου 15 του ν.3284/2004 εμπίπτουν εφεξής στις αρμοδιότητες του
Τμήματος Πολιτογράφησης Ομογενών της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του
ΥΠΕΣ, σε ό,τι αφορά τόσο στην απάντηση ζητημάτων ερμηνευτικού χαρακτήρα, όσο
και στην εξέταση των κατά νόμο προβλεπόμενων αιτήσεων (περιπτώσεις παραγράφου
1 του άρθρου 15 και εκκρεμείς αιτήσεις παραγράφου 2 του άρθρου 39), όπως
αναλυτικά επεξηγήθηκε στις ενότητες που προηγήθηκαν. Για την υποβολή τυχόν
πρόσθετων ερωτημάτων συνιστούμε την ευρύτερη δυνατή χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (omogen@ypes.gr ή ithagenia@ypes.gr). Σας επισημαίνουμε, ωστόσο,
ότι ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί και καλύπτονται από τις οδηγίες που
παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα.
Παρακαλούμε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για την πιστή τήρηση των ανωτέρω
οδηγιών, καθώς και την απαρέγκλιτη χρήση των νέων υποδειγμάτων εντύπων και
εγγράφων, με παράλληλη επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχονται µέσω των
οικείων ιστοσελίδων των φορέων σας, όπου αυτές διατίθενται, προκειμένου να
διασφαλιστεί κατά τρόπο καθολικό και ενιαίο τόσο η διάχυση κάθε χρήσιμης
πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους, όσο και η νομιμότητα και η εύρυθμη λειτουργία
της διαδικασίας υπό το φως και των νέων διατάξεων και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για την υποβολή τυχόν πρόσθετων ερωτημάτων και προτάσεων προς την υπηρεσία
µας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (omogen@ypes.gr ή ithagenia@ypes.gr).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

που διέπουν την υποβολή τους (νόμιμη έκδοση, επικύρωση, μετάφραση) ώστε να θεωρείται
ότι αυτά παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους στην εσωτερική έννομη τάξη, συνεπάγεται
την απόρριψη της σχετικής αίτησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Προς

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
(ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)
Κοινοποίηση:
1. Υπ. Εξωτερικών
- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Γενικού Γραµµατέα
- Γρ. Γενικού Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού
- Γενική Επιθεώρηση
- Γ4 ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Schengen
- Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
- ΣΤ3 ∆ιεύθυνση ∆ιεκπεραίωσης και ∆ιπλωµατικού Ταχυδροµείου
- ∆ιπλωµατική Ακαδηµία
- ΚΕΠ Αποδήµων Ελλήνων
2. Υπ. Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
- ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών (µε την παράκληση ενηµέρωσης των περιφερειακών Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων)
- ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
3. Υπουργείο Εσωτερικών
- ∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
4. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
- Γρ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (με την παράκληση ενηµέρωσης των
Τµηµάτων Μητρώων Αρρένων, ∆ηµοτολογίου και Ληξιαρχείων χωρικής σας αρµοδιότητας)

5. Συνήγορος του Πολίτη
Εσωτερική διανοµή:
- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας
- Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας & Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ιθαγένειας
- Κεντρική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας
(ενημέρωση Τμημάτων)
- ∆ιεύθυνση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
- ∆ιεύθυνση Μ.Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του
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ΥΠ.ΕΣ.)
- ∆ΑΕΜ (µε την παράκληση ανάρτησης υποδειγµάτων)

Κεφάλαιο VΙ: Παράρτημα - Υποδείγματα
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Κατάλογος διάδοχων κρατών πρώην Σοβιετικής Ένωσης16
1. Αζερμπαϊτζάν
2. Αρμενία
3. Γεωργία* (δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τα μη αναγνωριζόμενα
εδαφικά καθεστώτα της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Αμπχαζίας και της Νότιας
Οσσετίας)
4. Εσθονία
5. Καζακστάν*
6. Κιργιστάν* (δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης/Apostille)
7. Λετονία
8. Λευκορωσία
9. Λιθουανία
10. Μολδαβία
11. Ουζμπεκιστάν
12. Ουκρανία
13. Ρωσία
14. Τατζικιστάν* (δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης/Apostille)
15. Τουρκμενιστάν (δεν έχει προσχωρήσει/υπογράψει στη Σύμβαση της Χάγης/Apostille)

Οι πληροφορίες ισχύουν κατά χρόνο έκδοσης της παρούσας. Παρακαλούμε
επικαιροποιείτε την πληροφορία.
16
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Έντυπο αίτησης: άρθρο 15§1, ν.3284/2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

(έγχρωμη
φωτογραφία)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 15 παρ.1, Ν.3284/2004)
Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/
E-mail: omogen@ypes.gr, ithagenia@ypes.gr
Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Προξενική Αρχή της Ελλάδας στον τόπο κατοικίας σας.
Παρακαλούμε να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία ή τις κενές γραμμές. Σε
περίπτωση που ο υπάρχων χώρος δεν επαρκεί για την απάντησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
τελευταία σελίδα της αίτησης ή ένα λευκό φύλλο χαρτιού, όπου θα αναγράψετε συμπληρωματικά ό,τι άλλο
επιθυμείτε. Οι απαντήσεις σας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα (εκτός των περιπτώσεων που ζητείται
και η χρήση λατινικών χαρακτήρων) και τα αναγραφόμενα ονοματεπωνυμικά σας στοιχεία θα πρέπει να
βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στις μεταφράσεις των δικαιολογητικών
που συνυποβάλλετε

Επιθυμώ να αποκτήσω την ελληνική ιθαγένεια
με πολιτογράφηση με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.1 του Ν.3284/2004
και δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Επώνυμο:
(με λατινικούς χαρακτήρες)
Όνομα:
(με λατινικούς χαρακτήρες)
Επώνυμο:
(με ελληνικούς χαρακτήρες)
Όνομα:
(με ελληνικούς χαρακτήρες)
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Αρ.Διαβατηρίου/χώρα
έκδοσης:

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ





Οικογενειακή κατάσταση:

Άγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Σε χηρεία




Έγγαμος/η
Σε διάσταση

4. ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΈΓΓΑΜΟΣ/Η, ΣΕ ΔΙΆΣΤΑΣΗ , ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η ‘Η ΣΕ ΧΗΡΕΊΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΣΎΖΥΓΌ ΣΑΣ:

Επώνυμο συζύγου:
Όνομα συζύγου:
Ημερομηνία γέννησης συζύγου:
Πόλη, Χώρα γέννησης συζύγου:
Ιθαγένεια συζύγου:
Διεύθυνση
συζύγου:

μόνιμης

κατοικίας

Ημερομηνία τέλεσης γάμου:
Τόπος τέλεσης γάμου:
Τύπος γάμου:

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ ΣΑΣ
5.1. Στοιχεία πατρός:
Επώνυμο πατρός:
Όνομα πατρός:
Ημερομηνία και τόπος γέννησης πατρός:

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ιθαγένεια πατρός:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο τόπο γέννησής του) το έτος:
Θανών ο φυσικός πατέρας;



Ναι, το έτος:



Όχι

5.2. Στοιχεία μητρός:
Επώνυμο μητρός:
Όνομα μητρός:
Ημερομηνία και τόπος γέννησης μητρός:
Ημερομηνία:
Τόπος:
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Ιθαγένεια μητρός:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο τόπο γέννησής του) το έτος:
Θανούσα η φυσική μητέρα;





Ναι, το έτος:

Όχι

5.3. Στοιχεία γάμου των γονέων σας:
Τόπος τέλεσης γάμου:
Ημερομηνία τέλεσης γάμου:
Τύπος γάμου:

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉ
(ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ/ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ‘Η ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)



Έχω ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου

Στοιχεία προγόνων (από την πλευρά του πατέρα μου) από τους οποίους έλκω την ελληνική καταγωγή:
6.1. Στοιχεία παππού ή προπάππου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής του) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής του (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κ.ο.κ.):
6.2. Στοιχεία γιαγιάς ή προγιαγιάς:
Επώνυμο:
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Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής της) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής της (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κοκ):



Έχω ελληνική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου
Στοιχεία προγόνων (από την πλευρά της μητέρας μου) από τους οποίους έλκω την ελληνική καταγωγή:
συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

6.3. Στοιχεία παππού ή προπάππου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής του) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής του (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κοκ):
6.4. Στοιχεία γιαγιάς ή προγιαγιάς:
Επώνυμο:
Όνομα:
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Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής της) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής του (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κοκ):

7. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΈΚΝΩΝ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
1ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
2ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
3ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
4ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
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Ημερομηνία γέννησης:
Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:

8. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Αναφέρατε τα μέλη της οικογένειάς σας (γονείς, αδέλφια, τέκνα) που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

1. Επώνυμο Όνομα:

Βαθμός συγγένειας:

Στοιχεία απόφασης ή
έτος ή Δήμος εγγραφής:

2. Επώνυμο Όνομα:

Βαθμός συγγένειας:

Στοιχεία απόφασης ή
έτος ή Δήμος εγγραφής:

3. Επώνυμο Όνομα:

Βαθμός συγγένειας:

Στοιχεία απόφασης ή
έτος ή Δήμος εγγραφής:

9. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ:
Έχω ζήσει στην Ελλάδα:
Ναι 
Όχι 
Από:
Έως:
Τύπος άδειας παραμονής:
Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα

Από:
Από:
Από:

(αν απαντήσατε «ναι» συμπληρώστε τη χρονική περίοδο)

Έως:
Έως:
Έως:

10. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ:
(ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΥΝ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΣΑΣ ΕΠΊΠΕΔΟ)

Έχω απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Ναι 
Όχι 
Χώρα/Έτος:
Έχω απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης: Ναι 
Όχι 
Χώρα/Έτος:
Έχω πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης: Ναι 
Όχι 
Χώρα/Έτος:
Ειδίκευση (αν υπάρχει)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Επαγγελματική κατάρτιση: (συμπληρώνεται η ειδικότητα, η χώρα και η περίοδος απόκτησής της)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Περιγράψτε την εργασία που ασκείτε (αντικείμενο εργασίας, φορέας απασχόλησης κ.α.):

Λαμβάνω σύνταξη ή επίδομα από
δημόσιο φορέα της Ελλάδας:

Ναι



Όχι
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Αν
συμπληρώσατε
«Ναι»
παρακαλούμε αναφέρατε τον φορέα:
Λαμβάνω σύνταξη ή επίδομα από
αλλοδαπό φορέα:

Ναι



Ναι



Όχι



Αν
συμπληρώσατε
«Ναι»
παρακαλούμε αναφέρατε τον φορέα:
Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα

Όχι



(αν δηλώσατε «ναι» προσδιορίστε
είδος και Δήμο π.χ. κατοικία/Δ.
Θεσσαλονίκης)

Ετήσιο οικονομικό εισόδημα:
Πρόσωπα που συντηρούνται από
εμένα (εξαρτώμενα μέλη):
(συμπληρώνονται
το
όνομα,
επώνυμο και ο βαθμός συγγένειας)

12. ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα από: την οικογένειά μου  την εργασία  τη διαμονή
στην Ελλάδα 
ελληνικό σχολείο  από ………...
έως …….….
ελληνικό σχολείο γλώσσας  από ……….. έως …….….
Άλλες γλώσσες (συμπληρώστε τη γνώση σε επαρκή βαθμό για την κατανόηση βασικών
εννοιών άλλων γλωσσών ή και διαλέκτων του τόπου καταγωγής σας):
Ρωσικά 
Ποντιακά 
Ρωμέϊκη 
Τουρκικά 
Άλλη:
………………………………………………………………………………………………………
……………

13. ΠΟΙΝΙΚΉ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ:
Έχετε καταδικαστεί στο παρελθόν;
Αν συμπληρώσατε «Ναι»
αναφέρατε τον χρόνο, το δικαστήριο,
την πράξη και την ποινή που σας
επιβλήθηκε:



Ναι



Όχι

Εκκρεμεί σε βάρος σας άσκηση
δίωξης;



Ναι



Όχι

Αν συμπληρώσατε «Ναι»
αναφέρατε πληροφορίες:

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
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(περιγράψτε συνοπτικά τη συμμετοχή σας, στον τόπο μόνιμης εγκατάστασής σας, σε δημόσιες ή κοινωφελείς
δραστηριότητες, κοινωνικές οργανώσεις, συλλογικούς φορείς, πολιτιστικές οργανώσεις κ.ο.κ. προσδιορίζοντας
το φορέα και τον ακριβή τρόπο συμμετοχής σας)

15. ΕΠΙΘΥΜΏ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ ΔΙΌΤΙ:

Προηγούμενη
αίτηση
πολιτογράφησης:
Σε
περίπτωση
καταφατικής
απάντησης
συμπληρώστε
τον
αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής
απορριπτικής απόφασης

Ναι



Όχι



Αναγνωρίζω ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και όσα δηλώνω με αυτή είναι αληθή.
Δηλώνω, επίσης, ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και έχοντας πλήρη επίγνωση, στην επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων μου από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679,
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του ελέγχου πλήρωσης στο πρόσωπό μου των προϋποθέσεων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας και για στατιστικούς λόγους, μη δυνάμενα να χορηγηθούν σε τρίτο αναρμόδιο με την υπόθεση
ιθαγένειάς μου φορέα. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως, μπορώ να την ανακαλέσω
ανά πάσα στιγμή, αναγνωρίζοντας όμως ότι δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση μου προ της ανάκλησής της.

……………………………………... ……………………………………... ……………………………….
Όνομα/Επώνυμο
Τόπος
Ημερομηνία
αιτούντος/αιτούσας

Υπογραφή αιτούντος/αιτούσας
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Έντυπο αίτησης: άρθρο 15§2, ν.3284/2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

(έγχρωμη
φωτογραφία)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 15 παρ.2, Ν.3284/2004)
Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/
E-mail: omogen@ypes.gr, ithagenia@ypes.gr
Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου κατοικίας σας.
Παρακαλούμε να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία ή τις κενές γραμμές. Σε
περίπτωση που ο υπάρχων χώρος δεν επαρκεί για την απάντησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
τελευταία σελίδα της αίτησης ή ένα λευκό φύλλο χαρτιού, όπου θα αναγράψετε συμπληρωματικά ό,τι άλλο
επιθυμείτε. Οι απαντήσεις σας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα (εκτός των περιπτώσεων που ζητείται
και η χρήση λατινικών χαρακτήρων) και τα αναγραφόμενα ονοματεπωνυμικά σας στοιχεία θα πρέπει να
βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στις μεταφράσεις των δικαιολογητικών
που συνυποβάλλετε

Επιθυμώ να αποκτήσω την ελληνική ιθαγένεια
με πολιτογράφηση με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.2 του Ν.3284/2004
και δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα:
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Επώνυμο:
(με λατινικούς χαρακτήρες)
Όνομα:
(με λατινικούς χαρακτήρες)
Επώνυμο:
(με ελληνικούς χαρακτήρες)
Όνομα:
(με ελληνικούς χαρακτήρες)
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Αρ.Διαβατηρίου/χώρα
έκδοσης:
ΑΜΚΑ:
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ΑΦΜ:

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ





Οικογενειακή κατάσταση:

Άγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Σε χηρεία




Έγγαμος/η
Σε διάσταση

4. ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΈΓΓΑΜΟΣ/Η, ΣΕ ΔΙΆΣΤΑΣΗ , ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η ‘Η ΣΕ ΧΗΡΕΊΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΣΎΖΥΓΌ ΣΑΣ:

Επώνυμο συζύγου:
Όνομα συζύγου:
Ημερομηνία γέννησης συζύγου:
Πόλη, Χώρα γέννησης συζύγου:
Ιθαγένεια συζύγου:
Διεύθυνση
συζύγου:

μόνιμης

κατοικίας

Ημερομηνία τέλεσης γάμου:
Τόπος τέλεσης γάμου:
Τύπος γάμου:

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ ΣΑΣ
5.1. Στοιχεία πατρός:
Επώνυμο πατρός:
Όνομα πατρός:
Ημερομηνία και τόπος γέννησης πατρός:

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ιθαγένεια πατρός:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο τόπο γέννησής του) το έτος:
Θανών ο φυσικός πατέρας;



Ναι, το έτος:



Όχι
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5.2. Στοιχεία μητρός:
Επώνυμο μητρός:
Όνομα μητρός:
Ημερομηνία και τόπος γέννησης μητρός:

Ημερομηνία:

Τόπος:

Ιθαγένεια μητρός:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο τόπο γέννησής του) το έτος:
Θανούσα η φυσική μητέρα;





Ναι, το έτος:

Όχι

5.3. Στοιχεία γάμου των γονέων σας:
Τόπος τέλεσης γάμου:
Ημερομηνία τέλεσης γάμου:
Τύπος γάμου:

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΉ
(ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ/ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ‘Η ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)



Έχω ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου

Στοιχεία προγόνων (από την πλευρά του πατέρα μου) από τους οποίους έλκω την ελληνική καταγωγή:
6.1. Στοιχεία παππού ή προπάππου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής του) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής του (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κ.ο.κ.):
6.2. Στοιχεία γιαγιάς ή προγιαγιάς:
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Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής της) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής της (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κοκ):



Έχω ελληνική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου

Στοιχεία προγόνων (από την πλευρά της μητέρας μου) από τους οποίους έλκω την ελληνική καταγωγή:
Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

6.3. Στοιχεία παππού ή προπάππου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής του) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής του (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κοκ):
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6.4. Στοιχεία γιαγιάς ή προγιαγιάς:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο
τόπο γέννησής της) το έτος:
Έγγραφή σε Δήμο ή πρώην
Κοινότητα της Ελλάδας:



Ναι



Όχι

Αν ναι παρακαλούμε
αναφέρατε στοιχεία
εγγραφής του (ενδεικτικά
Δήμος εγγραφής
αριθμός οικογενειακής
μερίδας, κοκ):

7. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΈΚΝΩΝ: ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΟΝΤΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΈΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ ΤΈΚΝΩΝ
1ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Πόλη, Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

2ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
3ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
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Ημερομηνία γέννησης:
Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
4ο τέκνο
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Χώρα γέννησης:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:

8. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Αναφέρατε τα μέλη της οικογένειάς σας (γονείς, αδέλφια, τέκνα) που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

4. Επώνυμο Όνομα:

Βαθμός συγγένειας:

Στοιχεία απόφασης ή
έτος ή Δήμος εγγραφής:

5. Επώνυμο Όνομα:

Βαθμός συγγένειας:

Στοιχεία απόφασης ή
έτος ή Δήμος εγγραφής:

6. Επώνυμο Όνομα:

Βαθμός συγγένειας:

Στοιχεία απόφασης ή
έτος ή Δήμος εγγραφής:

9. ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ:
Χώρα
προηγούμενης Από:
διαμονής:
Από
Αφίχθηκα στην Ελλάδα:
Ζω μόνιμα στην Ελλάδα:
Αρ. άδειας διαμονής:
Τύπος άδειας διαμονής:

Έως:
Έως:

Χώρα:
Χώρα:

(Συμπληρώστε την ημερομηνία πρώτης θεώρησης εισόδου)

Από:
Ημερομηνία έκδοσης:

10. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ:
(ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΥΝ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΣΑΣ ΕΠΊΠΕΔΟ)

Δεν έχω παρακολουθήσει καμία ή μερικές τάξεις σχολείου: Ναι 
Απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ναι 
Όχι 
Χώρα/Έτος:
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ναι 
Όχι 
Χώρα/Έτος:
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Ναι 
Όχι 
Χώρα/Έτος:
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
Χώρα/Έτος:
Τίτλοι σπουδών (συμπληρώνεται μόνο για γ/βάθμια και μεταπτυχιακή εκπαίδευση)
1.
2.
3.
Ειδίκευση (αν υπάρχει)
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Επαγγελματική κατάρτιση: (συμπληρώνεται η ειδικότητα, η χώρα και η περίοδος απόκτησής της)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Μισθωτός
Με σύμβαση έργου
Αυτοαπασχολούμενος

Μερικής
απασχόλησης
Μερικής
απασχόλησης
Μερικής
απασχόλησης





Πλήρους
απασχόλησης
Πλήρους
απασχόλησης
Πλήρους
απασχόλησης





Άνεργος

Περιγράψτε την εργασία που ασκείτε (αντικείμενο εργασίας, φορέας απασχόλησης κ.α.):

Λαμβάνω σύνταξη ή επίδομα από
δημόσιο φορέα της Ελλάδας:

Ναι



Όχι



Ναι



Όχι



Ναι



Ναι
Ναι




Αν
συμπληρώσατε
«Ναι»
παρακαλούμε αναφέρατε τον φορέα:
Λαμβάνω σύνταξη ή επίδομα από
αλλοδαπό φορέα:
Αν
συμπληρώσατε
«Ναι»
παρακαλούμε αναφέρατε τον φορέα:
Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα

Όχι



(αν δηλώσατε «ναι» προσδιορίστε
είδος και Δήμο π.χ. κατοικία/Δ.
Θεσσαλονίκης)

Ετήσιο οικονομικό εισόδημα:
Είμαι φορολογικά ενήμερος
Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος

Όχι
Όχι




Πρόσωπα που συντηρούνται από
εμένα (εξαρτώμενα μέλη):
(συμπληρώνονται
το
όνομα,
επώνυμο και ο βαθμός συγγένειας)

12. ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα από: την οικογένειά μου  την εργασία  τη διαμονή
στην Ελλάδα 
ελληνικό σχολείο  από ………...
έως …….….
ελληνικό σχολείο γλώσσας  από ………..
έως
…….….
Άλλες γλώσσες (συμπληρώστε τη γνώση σε επαρκή βαθμό για την κατανόηση βασικών
εννοιών άλλων γλωσσών ή και διαλέκτων του τόπου καταγωγής σας):
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f19aa18b81ef31d8cfb8d49 στις 07/08/20 13:11
42

ΑΔΑ: ΨΣΤ046ΜΤΛ6-21Υ

Ρωσικά 
Ποντιακά 
Ρωμέϊκη 
Τουρκικά 
Άλλη:
………………………………………………………………………………………………………
……………

13. ΠΟΙΝΙΚΉ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ:
Έχετε καταδικαστεί στο παρελθόν;
Αν συμπληρώσατε «Ναι»
αναφέρατε τον χρόνο, το δικαστήριο,
την πράξη και την ποινή που σας
επιβλήθηκε:



Ναι



Όχι

Εκκρεμεί σε βάρος σας άσκηση
δίωξης;



Ναι



Όχι

Αν συμπληρώσατε «Ναι»
αναφέρατε πληροφορίες:

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ:
(περιγράψτε συνοπτικά τη συμμετοχή σας, στην Ελλάδα, σε δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητες, κοινωνικές
οργανώσεις, συλλογικούς φορείς, πολιτικές & πολιτιστικές οργανώσεις κ.ο.κ. προσδιορίζοντας το φορέα και τον
ακριβή τρόπο συμμετοχής σας)

15. ΕΠΙΘΥΜΏ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΙΘΑΓΈΝΕΙΑ ΔΙΌΤΙ:

Προηγούμενη
αίτηση
πολιτογράφησης:
Σε
περίπτωση
καταφατικής
απάντησης
συμπληρώστε
τον
αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής
απορριπτικής απόφασης

Ναι



Όχι



Αναγνωρίζω ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και όσα δηλώνω με αυτή είναι αληθή.
Δηλώνω, επίσης, ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και έχοντας πλήρη επίγνωση, στην επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων μου από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679,
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του ελέγχου πλήρωσης στο πρόσωπό μου των προϋποθέσεων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας και για στατιστικούς λόγους, μη δυνάμενα να χορηγηθούν σε τρίτο αναρμόδιο με την υπόθεση
ιθαγένειάς μου φορέα. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως, μπορώ να την ανακαλέσω
ανά πάσα στιγμή, αναγνωρίζοντας όμως ότι δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση μου προ της ανάκλησής της.
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……………………………………... ……………………………………... ……………………………….
Όνομα/Επώνυμο
Τόπος
Ημερομηνία
αιτούντος/αιτούσας

Υπογραφή αιτούντος/αιτούσας

Δήλωση πολιτογράφησης

Ελληνική Δημοκρατία
(πλήρη στοιχεία Προξενικής Αρχής)
Γενικό Προξενείο/Προξενικό Γραφείο της Ελλάδας στ………….............................................
Γραφείο Προξενικού Συνδέσμου της Ελλάδας στ….
Αριθμός………....................
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
Σήμερα στις ……/……/……… παρουσιάστηκε ενώπιον εμού του/της (Γενικού)
Προξένου……………………………..(κύριο όνομα)…………………………………….(επώνυμο)
και των μαρτύρων υπό στοιχεία:
α) …………………………………………κάτοχος ΑΔΤ/Διαβατηρίου (αριθμός)………………..και
β)………………………………………… κάτοχος ΑΔΤ/Διαβατηρίου (αριθμός)…………………
ο/η…………………………………...(κύριο όνομα)………………………...…………….(επώνυμο)
του…………………………..(όνομα πατρός) και της…………………………….. (όνομα μητρός)
και δήλωσε ότι γεννήθηκε στ…………………………………………, στις ……/……/…………,
είναι υπήκοος ………………………………., κάτοχος του υπ’ αρ. ………………………
διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης …../…./……... και ημερομηνία λήξης …./…./…..…, ασκεί
το επάγγελμα ……….……………………………, διαμένει στ…….………………………………
και ότι επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του
Κ.Ε.Ι., μας παρέδωσε δε και την σχετική για αυτό αίτησή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε με
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αριθμό …………………….. και χρονολογία ……/……/………
Προς απόδειξη συντάσσεται αυτή η πράξη η οποία καταχωρείται στο βιβλίο
Δηλώσεων με αύξοντα αριθμό …………………… και υπογράφεται ως ακολούθως:

............………………201…
Ο/Η Δηλών/ούσα

Οι Μάρτυρες:

O/H ΠΡΟΞΕΝΟΣ (ακριβής τίτλος)

α)
β)

Υπόδειγμα αναζήτησης
Προξενικές Αρχές

Α.Β.Ε..........................

ΑΤΕ Λ ΩΣ

συμπληρωματικών

δικαιολογητικών_

Αθήνα, 00/00/0000
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20…/000000
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ: 0000000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ταχ.Δ/νση: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Πληροφορίες: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Τηλ. 000000000 Fax 000000000

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
Με

απόδειξη

Κοινοποίηση:
1.
Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας
Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών
2. Υπουργείο Εξωτερικών

ΘΕΜΑ : Αίτηση πολιτογράφησης με τις διατάξεις του άρθρου 15 και 10 του ΚΕΙ, του υπηκόου
(ΧΩΡΑ Α’ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ) με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΧΧΧΧΧΧ (όνομα) XXXXXXXX
(πατρώνυμο) XXXXXXX, γεν. 00/00/0000 στην ΧΩΡΑ.
Σχετ.: 1. Η αρ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ αίτησή σας και τα συν/να της.
2. Η αρ.πρωτ.130181/2020/30-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Η αρ. 00/2020 εγκύκλιος της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Σε συνέχεια της υπ’ αρ.(1) σχετικής αίτησης που υποβάλλατε στην Προξενική μας Αρχή για
την πολιτογράφησή σας ως Έλληνα/Ελληνίδας με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 10 του
Κ.Ε.Ι., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον έλεγχο των προσκομισθέντων με την
αίτησή σας στοιχείων δεν διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου της αίτησής σας, σύμφωνα
και με το περιεχόμενο της αρ.130181/2020/30-04-2020 απόφασης του Υπουργού
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Εσωτερικών, εν όψει και της αρ. 00/2020 σχετικής εγκυκλίου της Κεντρικής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την ορθή υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. (εξειδικεύστε δικαιολογητικό και πρόβλημα επικύρωσης, μετάφρασης, άλλο)
……………………………………..
2. (εξειδικεύστε δικαιολογητικό και πρόβλημα επικύρωσης, μετάφρασης, άλλο)
……………………………………..
Μέχρι την ορθή συμπλήρωση των ανωτέρω, η αίτησή σας τίθεται στο Αρχείο της Υπηρεσίας
μας.

Υπόδειγμα
αναζήτησης
συμπληρωματικών
δικαιολογητικών_
Περιφερειακές
Διευθύνσεις
Ιθαγένειας

(Επικεφαλής της Ελληνικής Προξενικής
Αρχής)
κ.α.α.

κατάλληλα εξουσιοδοτημένος Προξενικός
υπάλληλος

Αθήνα, 00/00/0000
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20…/000000
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ: 0000000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ………………
Ταχ.Δ/νση: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Πληροφορίες: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Τηλ. 000000000 Fax 000000000

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
Με

απόδειξη

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας
Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών

ΘΕΜΑ : Αίτηση πολιτογράφησης με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΙ, του υπηκόου (ΧΩΡΑ
Α’ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ) με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΧΧΧΧΧΧ (όνομα) XXXXXXXX (πατρώνυμο)
XXXXXXX, γεν. 00/00/0000 στην ΧΩΡΑ.
Σχετ.: 1. Η αρ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ αίτησή σας και τα συν/να της.
2. Η αρ.πρωτ.130181/2020/30-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Η αρ. 00/2020 εγκύκλιος της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Σε συνέχεια της υπ’ αρ.(1) σχετικής αίτησης που υποβάλλατε στην Υπηρεσία μας για την
πολιτογράφησή σας ως Έλληνα/Ελληνίδας με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Ε.Ι., θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον έλεγχο των προσκομισθέντων με την αίτησή σας
στοιχείων δεν διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου της αίτησής σας, σύμφωνα και με το
περιεχόμενο της αρ.130181/2020/30-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, εν όψει
και της αρ. 00/2020 σχετικής εγκυκλίου της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την ορθή υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
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1. (εξειδικεύστε δικαιολογητικό
……………………………………..
2. (εξειδικεύστε δικαιολογητικό
……………………………………..

και

πρόβλημα

επικύρωσης,

μετάφρασης,

άλλο)

και

πρόβλημα

επικύρωσης,

μετάφρασης,

άλλο)

Μέχρι την ορθή συμπλήρωση των ανωτέρω, η αίτησή σας τίθεται στο Αρχείο της Υπηρεσίας
μας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

………………………………….
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Υπόδειγμα ενημερωτικού σημειώματος αίτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ17
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:
Πληροφορίες :
Τηλ.
Fax
e-mail
Ενημερωτικό Σημείωμα

Πατρώνυμο
Ιθαγένεια πατέρα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Όνομα
Μητρώνυμο
Ιθαγένεια μητέρας

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φύλο

Άρρεν/Θήλυ

Ιθαγένεια

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Τόπος γέννησης

ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ

Ημ/νία γέννησης

ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ

Διεύθυνση κατοικίας ΟΔΟΣ, ΑΡ., ΠΟΛΗ ΤΚ

Επάγγελμα ……………

ΧΧΧΧ
Ημερομηνία υποβολής αίτησης πολιτογράφησης
Ημερομηνία υποβολής δήλωσης πολιτογράφησης18

ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ
ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ

Ενώπιον του ΠΡΟΞΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ)

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ/ΑΓΑΜΟΣ
Τόπος/Χώρα- ημερομηνία τέλεσης γάμου
Επώνυμο - όνομα συζύγου

ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧΧ, 00-00-0000
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ιθαγένεια συζύγου
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Έλληνες ανιόντες
(ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ) ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ …………………………. ΑΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Ε.Ι.:
…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Χώρα γέννησης

Ημ/νία γέννησης

Ιθαγένεια

Οικ. Κατάσταση

1.
2.
3.
Λοιπά στοιχεία
ΔΙ ΑΘΗΝΩΝ/Α.Π. 2017/0000000:Ποινικό Μητρώο-Λευκό (Λήξη:17-08-2017)

17
18

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ο πλήρης τίτλος του φορέα παραλαβής της αίτησης
Συμπληρώνεται μόνο για αιτούντες με το άρθρο 15§1 ΚΕΙ.
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Α.Π. 2017/000000:Δεν συντρέχουν λόγοι
Α.Π. 2017/0000000:Πιστοποιητικό μη απέλασης-αυτεπάγγελτη αναζήτηση (Λήξη:24-11-2017)
Την ΘΕΤΙΚΗ εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' , βάσει του υπ' αριθμ.00/00-00-2020 πρακτικού.
Πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Από το Νόμο δεν υπάρχει κώλυμα για την πολιτογράφησή της/του.
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Ενημερωτικό τυπικών προϋποθέσεων - άρθρο 15§1 Κ.Ε.Ι.
(α) Πληρότητα Φακέλου19
 1. Αίτηση Πολιτογράφησης 00-00-20ΧΧ
 2.Δήλωση Πολιτογράφησης 00-00-20ΧΧ
 3. Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου (με επίσημη μετάφραση)
 4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα
μεταφρασμένο
 5. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο
 6. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης του Έλληνα ανιόντος, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο
 7. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο
και μεταφρασμένο
 8. Υπεύθυνη δήλωση εξελληνισμού ονοματεπωνυμικών στοιχείων, με θεωρημένη
υπογραφή
 9. Υπεύθυνη δήλωση περί πολιτογράφησης Ελλήνων συγγενών, με θεωρημένη υπογραφή
 10. Τριπλότυπο είσπραξης παραβόλου
 11. Άλλα (προσδιορίστε: ____________
(β) Ποινικό Μητρώο
- Αλλοδαπών αρχών
αρ.πρωτ.:
Έκδοση …./……./………..
Λήξη: …../……/……. Ή (συμπληρώνεται όπως προβλέπεται
πχ άνευ διάρκειας, ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης κ.ο.κ.)
Ποινικά Κωλύματα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Με βάση τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. (..), (..), … και (..) ο αιτών έχει ελληνική
καταγωγή από τον/την (ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ),
(προσδιορίστε συγγενική σχέση του Έλληνα με τον αιτούντα π.χ. παππούς εκ μητρός)
Έλληνα/Ελληνίδα πολίτη.
Ή
Α πό τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή του
αιτούντος.

Συμπληρώστε με  ή Χ εντός του πλαισίου, αναλόγως ορθής ή μη υποβολής
δικαιολογητικών.
19
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Ενημερωτικό τυπικών προϋποθέσεων - άρθρο 15§2 Κ.Ε.Ι.
(α) Πληρότητα Φακέλου20
 1. Αίτηση Πολιτογράφησης 00-00-20ΧΧ
 2. Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου (με επίσημη μετάφραση)
 3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο
 4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο
 5. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης του έλληνα ανιόντος, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο
 6. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο
και μεταφρασμένο
 7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ημεδαπής
 8. Υπεύθυνη δήλωση εξελληνισμού ονοματεπωνυμικών στοιχείων, με θεωρημένη
υπογραφή
 9. Υπεύθυνη δήλωση περί πολιτογράφησης ελλήνων συγγενών, με θεωρημένη υπογραφή
 10. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 11. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του
τελευταίου οικονομικού έτους.
 12. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του
τελευταίου οικονομικού έτους συγγενικού μέλους εφόσον ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος.
 13. Μισθωτήριο κατοικίας
 14. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου
 15. Σύμβαση εργασίας
 16. Παράβολο
 17. Άλλα (προσδιορίστε)__________________________

(β) Ποινικό Μητρώο
- Αλλοδαπών αρχών
αρ.πρωτ.: ……………….
Έκδοση …./……./………..
Λήξη: …../……/……. Ή (συμπληρώνεται όπως προβλέπεται πχ
άνευ διάρκειας, ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης κ.ο.κ.)
Ποινικά Κωλύματα:
- Ημεδαπών αρχών
Έκδοση …/…/....
Λήξη …/…/....
Ποινικά Κωλύματα:

(γ) Πιστοποιητικό μη Απέλασης
Έκδοση: …/…./….

Λήξη: …/…./….

(δ) αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου
Θεώρηση εισόδου αρ. GRXXXXXΧΧΧΧΧΧΧ
Αρχή έκδοσης ________________
ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ

Τύπος:__________
Έκδοση ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧ

Λήξη

(ε) ισχυρός τίτλος νόμιμης διαμονής

Συμπληρώστε με  ή Χ εντός του πλαισίου, αναλόγως ορθής ή μη υποβολής
δικαιολογητικών.
20
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Τύπος άδειας ______________
_______________

Λήξη ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧΧ

Αρχή

Έκδοσης

(στ) Μακροχρόνια διαμονή:
Από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ

Έως …/…/….. ή έως σήμερα

Σύνολο ετών (Χ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Με βάση τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. (..), (..), … και (..) ο αιτών έχει ελληνική
καταγωγή από τον/την (ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ),
(προσδιορίστε συγγενική σχέση του Έλληνα με τον αιτούντα π.χ. παππούς εκ μητρός)
Έλληνα/Ελληνίδα πολίτη.
Ή
Α πό τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή του
αιτούντος.
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Πρακτικό προσωπικής συνέντευξης - άρθρο 15§1 Κ.Ε.Ι.
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ …..
(συμπληρώνεται ο πλήρης τίτλος της ελληνικής προξενικής αρχής)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 00/ 20ΧΧ
Στην ____(πόλη)____ σήμερα 00 Μήνας 20ΧΧ, ημέρα ___________, εμφανίστηκε
ενώπιον του Προξένου της Ελλάδας (_______.Όνομα Επώνυμο και πλήρης τίτλος
θέσης και προξενικής αρχής_______) ο/η ______(Όνομα Επώνυμο του όνομα πατρός
και της όνομα μητρός, γεν. 00/00/000 στην ____(πόλη/χώρα)____, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει για τη συνδρομή στο πρόσωπό του των ουσιαστικών προϋποθέσεων
πολιτογράφησης ομογενών καταγόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 1 της αρ.πρωτ.Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτημα για την απόκτηση της
Ελληνικής Ιθαγένειας με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ΚΕΙ όπως ισχύει.
1.
Παρέστη,
επίσης,
η/ο
_______(πλήρη
στοιχεία
υπαλλήλου)_________ για την τήρηση πρακτικού της συνέντευξης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

προξενικού

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: Φ.
Η/Ο υποψήφια/ος ενημερώθηκε με σαφήνεια από την Υπηρεσία μας για τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που πρέπει να πληροί και έχει
συγκατατεθεί με την αίτησή του ελεύθερα και ρητά στην επεξεργασία απλών
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Α. Για τη διενέργεια της συνέντευξης και την αξιολόγηση συνδρομής των ουσιαστικών
προϋποθέσεων πολιτογράφησης και ιδίως της ελληνικής καταγωγής του αιτούντος,
λήφθηκαν
υπόψη
τα
υποβληθέντα
κατ’
άρθρο
2
της
αρ.πρωτ.
Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και όσα
επιπροσθέτως προσκόμισε ο αιτών, ως ακολούθως:
2. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
3. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
4. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
5. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
Β. Μετά την εξέταση των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου της αίτησης του/της
αιτούντος/σας, τέθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις:
Προσοχή: όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν
καταγράφονται αναλυτικά, χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση στον τρόπο
διατύπωσης ή στο περιεχόμενό τους.
Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην ενότητα αυτή τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη/διαμονή του
ομογενούς, στοιχεία προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, κτήση
ελληνικής ιθαγένειας από συγγενικά πρόσωπα κ.α. Στόχος είναι η σύντομη
γνωριμία με τον υποψήφιο.
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Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
1. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
2. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
3. …………………
II. Διάγνωση ελληνικής συνείδησης λόγω ελληνικής καταγωγής
Στην ενότητα αυτή τίθενται ερωτήσεις σχετικά με τη γνώση της ιστορικής διαδρομής
των προγόνων του ομογενούς, σχετικά με την επαφή του με τον τρόπο ζωής και τις
συνήθειες των Ελλήνων της περιοχής που μεγάλωσε, τη συμμετοχή του σε
ομογενειακές εκδηλώσεις, συλλόγους κλπ.
Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
1. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
2. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
3. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
………..…………………
III. Εξοικείωση με τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας και την
ελληνική πραγματικότητα
Τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ομογενούς
καθώς και ερωτήσεις αναφορικά με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,
τους πολιτικούς θεσμούς της Ελλάδας, τη λειτουργία του πολιτεύματος αλλά και την
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (επικαιρότητα κ.α.).
Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
1. Ερώτηση
«…..απάντηση…..»
2. Ερώτηση
«……απάντηση……»
3. Ερώτηση
«……απάντηση……»
…………………………….
Από τις ανωτέρω ερωταποκρίσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Γνώση της ελληνικής γλώσσας

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
2.

Γνώση της Ποντιακής/Ρωμαίικης/Τούρκικης (Τουρκόφωνοι)

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
3.

Εγγραφή στα Προξενικά Μητρώα

Ο Ιδίου/ας Ο Προγόνων Ο Καμία εγγραφή
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4.

Γνώση της ιστορικής διαδρομής των προγόνων του/της

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
5.

Διώξεις/Διακρίσεις του ίδιου ή των προγόνων του/της

Ο Ναι Ο Όχι
6. Επαφή με τα ελληνικά ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο
ζωής, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον τόπο διαμονής των Ελλήνων στη
χώρα προέλευσής του/της

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
7. Μέλος Ελληνικής Κοινότητας ή Ελληνικών Συλλόγων στη χώρα
προέλευσής
του/της

Ο Ναι Ο Όχι
8.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Ελλήνων στην περιοχή που ζούσε

Ο Ναι Ο Όχι
9.

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από συγγενικά πρόσωπα

Ο Ναι

…… ποιος (γονείς, αδέλφια, τέκνα) και με ποιον τρόπο (με την

ίδια διαδικασία, με διαπιστωτική πράξη από γέννηση)

Ο Όχι
10. Γνώση στοιχείων της ιστορίας της Ελλάδας και του πολιτισμού της

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
11. Συμμετοχή στα κοινά - Γνώση πολιτικών θεσμών και λειτουργίας του
πολιτεύματος.

Ο Ναι Ο Όχι
12. Εξοικείωση με την ελληνική επικαιρότητα.

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνέντευξη και ο υποψήφιος αποχώρησε
από την αίθουσα.
Για την ακρίβεια του πρακτικού,
Ο υπάλληλος της προξενικής αρχής
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………………….

Πρακτικό προσωπικής συνέντευξης - άρθρο 15§2 Κ.Ε.Ι.
(XX) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 00/ 20ΧΧ
Στην ____(πόλη)____ σήμερα 00 Μήνας 20ΧΧ, ημέρα ___________, συνήλθε η ΧΧ΄
Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.___________
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντός ωραρίου εργασίας Δημοσίων υπηρεσιών,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, μέσω συνεντεύξεων, ως προς τη συνδρομή των
ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης ομογενών καταγόμενων από χώρες
της
πρώην
Σοβιετικής
Ένωσης,
σύμφωνα
με
το
άρθρο
1
της
αρ.πρωτ.Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, οι
οποίοι έχουν υποβάλλει αίτημα για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τις
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ΚΕΙ όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα με την αρ.πρωτ. Φ.00000/2020/0000/00-00-2020
πρόσκληση και παρέστησαν οι: 1)
______όνομα επώνυμο______,
________(υπηρεσιακή θέση/ιδιότητα)________ της ______(όνομα Υπηρεσίας)_____,
ως
Πρόεδρος,
2)
______όνομα
επώνυμο_______,
____επαγγελματική
ιδιότητα______,
3).
______όνομα
επώνυμο_______,
(υπηρεσιακή
θέση/ιδιότητα)________ της ______(όνομα Υπηρεσίας)_____, ως μέλη.
Στην Επιτροπή δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν κανονικά, τα μέλη: ______όνομα
επώνυμο_______, _______επαγγελματική ιδιότητα/φορέας)__________, η/ο
αναπληρώτριά/ρωτής
του/της
______όνομα
επώνυμο_______,
_______επαγγελματική ιδιότητα/φορέας)__________.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης, η/ο Γραμματέας της Επιτροπής ______όνομα
επώνυμο_______, _______επαγγελματική ιδιότητα/φορέας)__________, και οι
εισηγήτριες του ίδιου Τμήματος:
Δημητρακάκη Ελένη, Κούρου Φωτεινή,
Μιχαλακοπούλου Ιωάννα και Καλλιντέρη Βασιλική, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Διαπιστωθείσας της απαρτίας των μελών άρχεται η συνεδρίαση σύμφωνα με τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικών προσκλήσεων, παρουσιάστηκαν:
1.

Όνομα Επώνυμο

του___(όνομα πατρός)_____και της __(όνομα

μητρός)_____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΦΙΞΗΣ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: Φ.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

Η/Ο υποψήφια/ος ενημερώθηκε με σαφήνεια από την Υπηρεσία μας για τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που πρέπει να πληροί και έχει
συγκατατεθεί ελεύθερα και ρητά στην επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
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Α. Για τη διενέργεια της συνέντευξης και την αξιολόγηση συνδρομής των ουσιαστικών
προϋποθέσεων πολιτογράφησης και ιδίως της ελληνικής καταγωγής του αιτούντος,
λήφθηκαν
υπόψη
τα
υποβληθέντα
κατ’
άρθρο
2
της
αρ.πρωτ.
Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και όσα
επιπροσθέτως προσκόμισε ο αιτών, ως ακολούθως:
1. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
2. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
3. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
4. Απαρίθμηση δικαιολογητικών…………………………………..
Β. Μετά την εξέταση των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου της αίτησης του αιτούντος,
η Επιτροπή προχώρησε στη διενέργεια της συνέντευξης ως ακολούθως:
Προσοχή: όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν
καταγράφονται αναλυτικά, χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση στον τρόπο
διατύπωσης ή στο περιεχόμενό τους.
Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην ενότητα αυτή τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη/διαμονή του
ομογενούς, στοιχεία προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, κτήση
ελληνικής ιθαγένειας από συγγενικά πρόσωπα κ.α. Στόχος είναι η σύντομη
γνωριμία με τον υποψήφιο και η εξοικείωσή του με την Επιτροπή.
Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
4. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
5. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
6. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
7. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
8. …………………
II. Διάγνωση ελληνικής συνείδησης λόγω ελληνικής καταγωγής
Στην ενότητα αυτή τίθενται ερωτήσεις σχετικά με τη γνώση της ιστορικής διαδρομής
των προγόνων του ομογενούς, σχετικά με την επαφή του με τον τρόπο ζωής και τις
συνήθειες των Ελλήνων της περιοχής που μεγάλωσε, τη συμμετοχή του σε
ομογενειακές εκδηλώσεις, συλλόγους κλπ.
Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
4. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
5. Ερώτηση
«…...απάντηση…….»
6. …………………………….
……………………………..
III. Οικονομική και κοινωνική ένταξη/ Συμμετοχή στην πολιτική
ζωή της χώρας
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Τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ομογενούς,
κοινωνική ασφάλιση, τυχόν κτήση ακινήτου, φορολογικών υποχρεώσεων, που
αποδεικνύουν την ομαλή ένταξή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας,
καθώς και ερωτήσεις αναφορικά με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,
τους πολιτικούς θεσμούς της Ελλάδας, τη λειτουργία του πολιτεύματος αλλά και την
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (επικαιρότητα κ.α.).
Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
1. Ερώτηση
«…..απάντηση…..»
2. Ερώτηση
«……απάντηση……»
3. Ερώτηση
«……απάντηση……»
………………………………
Από τις ανωτέρω ερωταποκρίσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Γνώση της ελληνικής γλώσσας

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
2.

Γνώση της Ποντιακής/Ρωμαίικης/Τούρκικης (Τουρκόφωνοι)

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
3.

Εγγραφή στα Προξενικά Μητρώα

Ο Ιδίου/ας Ο Προγόνων Ο Καμία εγγραφή
4.

Γνώση της ιστορικής διαδρομής των προγόνων του/της

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
5.

Διώξεις/Διακρίσεις του ίδιου ή των προγόνων του/της

Ο Ναι Ο Όχι
6. Επαφή με τα ελληνικά ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο
ζωής, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον τόπο διαμονής των Ελλήνων στη
χώρα προέλευσής του/της

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
7. Μέλος Ελληνικής Κοινότητας ή Ελληνικών Συλλόγων στη χώρα
προέλευσής
του/της

Ο Ναι Ο Όχι
8.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Ελλήνων στην περιοχή που ζούσε

Ο Ναι Ο Όχι
9.

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από συγγενικά πρόσωπα
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f19aa18b81ef31d8cfb8d49 στις 07/08/20 13:11
58

ΑΔΑ: ΨΣΤ046ΜΤΛ6-21Υ

Ο Ναι

…… ποιος (γονείς, αδέλφια, τέκνα) και με ποιον τρόπο (με την

ίδια διαδικασία, με διαπιστωτική πράξη από γέννηση)

Ο Όχι
10. Γνώση στοιχείων της ιστορίας της Ελλάδας και του πολιτισμού της

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
11. Προσαρμογή στην Ελληνική
οικονομική και κοινωνική ζωή

πραγματικότητα-Ένταξη

στην

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
12. Συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κοινά- Γνώση πολιτικών
θεσμών και λειτουργίας του πολιτεύματος.

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
13. Εξοικείωση με την ελληνική επικαιρότητα.

Ο Άριστη Ο Επαρκής Ο Ανεπαρκής
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνέντευξη και ο υποψήφιος αποχώρησε
από την αίθουσα.
Μετά τη συνεκτίμηση και την αξιολόγηση του συνόλου των ερωτήσεων και των
απαντήσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αίτησης, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι ο/η _________(όνομα επώνυμο αιτούντος/σας)__________ (δεν)
παρουσιάζει στοιχεία επαρκούς ένταξης στην ελληνική κοινωνία και (δεν)
πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο
1 της αρ.πρωτ.Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών,
διότι συγκεκριμένα ο αιτών ________(τεκμηριώστε ανά προβλεπόμενη
προϋπόθεση)_______.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή εισηγείται:

Ο Ομόφωνα θετικά
Ο Ομόφωνα αρνητικά
Ο Κατά πλειοψηφία θετικά
Ο Κατά πλειοψηφία αρνητικά
Το μέλος της Επιτροπής _________(όνομα επώνυμο)________
μειοψήφησε
διότι
__________________________(αναλυτική
τεκμηρίωση)_______________
___________________________________________________________
________
___________________________________________________________
_______ .
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
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(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)
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Έκθεση Προξένου - άρθρο 15§1 Κ.Ε.Ι.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
(η έκθεση κοινοποιείται στην Πρεσβεία όπου υπάγεται η προξενική σας αρχή)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΞΕΝΟΥ21
Σχετικά με την από ……………………………………..δήλωση πολιτογράφησης
του/της ………………………………………………………………………………………………………………………..
ον. πατρός ……………………….….………. και ον. μητρός ……………………………………….
(σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3284/04), βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω:
Ειδικότερα, αναφέρονται κατά περίπτωση, τα εξής:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
1.1. Ιστορική διαδρομή ανιόντων:
(οι κάτωθι πληροφορίες παρακαλούμε να αποδεικνύονται από την αντίστοιχη προσκόμιση
σχετικών πιστοποιητικών ή εγγράφων)

α. Πότε αναχώρησαν οι πρόγονοί του/της από την Ελλάδα ή από περιοχή
εκτός Ελληνικής επικράτειας όπου διαβιούσαν πληθυσμοί με ελληνική
καταγωγή και συνείδηση;
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
β. Αν δεν έχει προηγηθεί μετακίνηση προγόνων, αναφέρετε από ποια
περιοχή της χώρας στην οποία βρίσκετε ο/η ενδιαφερόμενος/η, κατάγονται
οι πρόγονοί του/της
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

21

Συμπληρώνεται ο τίτλος του Έλληνα Προξένου κατά περίπτωση προξενικής αρχής (π.χ. Πρόξενος,

Γενικός Πρόξενος, Επικεφαλής Γραφείου Συνδέσμου, Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο κ.ο.κ.)
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1.2. Εγγραφή σε Προξενικά μητρώα ίδιου (-ας) και ανιόντων
(της δικής σας ή άλλης προξενικής αρχής):

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

(κύριο όνομα)……………..……………………………………………………………………………………………………………………….
(επώνυμο)……………..……………………………………………………………………………………………………………………………
(στοιχεία εγγραφής)……………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. Γονείς ή πρόγονοι κάτοχοι ελληνικής ιθαγένειας
(αναφέρετε νομική βάση και έτος κτήσης)

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
1.4. Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου
(οποιουδήποτε τύπου, παλαιών και μη ισχυόντων ή και εκείνων που χορηγούνταν σε
δικαιούχους χωρίς ελληνική ιθαγένεια - αναφέρετε τη διαδικασία κτήσης)

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 . ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
2.1. Επισκέψεις ή διαμονή στην Ελλάδα ιδίου/ας ή ανιόντων
(κατά τη τελευταία 10ετία, αναφέρετε το λόγο και τη διάρκεια των επισκέψεων)

Αρκετές 

Λίγες 

Καθόλου 

Αδύνατες 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
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………………………….
2.2. Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ίδιου/ας ή ανιόντων

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
2.3.

Γνώση της ελληνικής γλώσσας

(παρακαλούμε αναφέρετε με ποιο τρόπο έμαθε ο/η ενδιαφερόμενος/η την ελληνική
γλώσσα)

Άριστη 

Καλή 

Μέτρια 

Καθόλου 

……………..………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
2.4.

Γνώση διαλέκτου η οποία χρησιμοποιείται από ομάδες πληθυσμού
με ελληνική καταγωγή
(παρακαλούμε αναφέρετε τη χρησιμοποιούμενη διάλεκτο)

Άριστη 

Καλή 

Μέτρια 

Καθόλου 

……………..………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………….
……………..…………………………………………………………………………………………………………………
2.5.

Γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
(τεκμηριώστε αιτιολογημένα)

Άριστη 

Καλή 

Μέτρια 

Καθόλου 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.6. Δραστηριότητες/συμμετοχή σε ομογενειακές εκδηλώσεις,
ομογενειακούς φορείς κ.λπ.

ΝΑΙ



ΟΧΙ



……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
2.7. Ελληνική συνείδηση (τεκμηριώστε αιτιολογημένα)

Σε υψηλό βαθμό

Σχετικά καλά 

Μέτρια 

Όχι 


……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Συμπέρασμα:

 έχει την ομογενειακή ιδιότητα
 δεν έχει την ομογενειακή ιδιότητα

Προτείνεται η απόρριψη του αιτήματος 
Προτείνεται η αποδοχή του αιτήματος

διότι……………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………

 Βεβαιώνω αναφορικά με τον αιτούντα/ την αιτούσα ότι, δεν είμαι σύζυγος
ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή θετό του/της
τέκνο του/της, καθώς και ότι δεν τελώ σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας
μαζί του/της ούτε και έχω πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης
του/της (άρθρο 36 ΥΚ και άρθρο 7 Κώδικα Συμβολαιογράφων).

….…/……/202...
Ο/H Γεν. Πρόξενος ή
Πρόξενος22
(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα)

22

Βλ. υποσημείωση αρ.21.
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Πρακτικό ορκωμοσίας για αιτήσεις αρ.15§1-2 και αρ.39§2
Αριθμός Πρακτικού…………..
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Στ.…………….……………………………………………...…σήμερα

την

………………… του μηνός ……………………….. του έτους δύο χιλιάδες
……………….…………………………………(201……) ενώπιον εμού, του/της
………………………………………………………………………………..…………
………………………………παρουσιάστηκε

ο/η……………………….….(κύριο

όνομα)………………..……………(επώνυμο)………………………………………
του…………………………………..(πατρώνυμο), του/της οποίου/ας εγκρίθηκε
η αίτηση πολιτογράφησης με την Α.Π. Φ…………………………………………..
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
………………..(τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη, ως εξής:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα
και στους Νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως
Έλληνας πολίτης»

Ο/Η Ορκισθείς/σα

Ο/Η Ορκίσας

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα)
προξενικό
τέλος αξίας
€ 15,00
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Πρακτικό ορκωμοσίας για αιτήσεις αρ.39§3
Αριθμός Πρακτικού…………..

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Στ.…………….……………………………………………...…σήμερα
…………………

του

μηνός

………………………..

……………….…………………………………(201……)

του

έτους

ενώπιον

την

δύο

χιλιάδες

εμού,

του/της

………………………………………………………………………………..…………………
………………………παρουσιάστηκε

ο/η……………………….….(κύριο

όνομα)………………..……………(επώνυμο)………………………………………
του…………………………………..(πατρώνυμο), του/της οποίου/ας εγκρίθηκε

η

αίτηση πολιτογράφησης με την Α.Π. Φ………………………………………….. απόφαση
του

Περιφερειακού

Διευθυντή

Ιθαγένειας,

που

δημοσιεύθηκε

στο

ΦΕΚ

………………..(τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη, ως εξής:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και
στους Νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας
πολίτης»
Ο/Η Ορκισθείς/σα

Ο/Η Ορκίσας

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα)
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Αίτηση εγγραφής σε δημοτολόγιο
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών/ Διεύθυνση Ιθαγένειας
ΘΕΜΑ:
Αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου
……………………………..................................
Όνομα:………………………………………………….
Επώνυμο:……………………………………………...
Όνομα πατέρα:…………………………….................
Όνομα μητέρας:……………………………................
Τόπος γέννησης:………………………….................
Ημερομηνία γέννησης:……………………………….
Όνομα συζύγου:…………………………….................
Επώνυμο συζύγου:………………………...................
Αριθμός ανήλικων τέκνων:…………………………...
Διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός):
………………...............................................................
………………………………………………....................
……………………………………………………………..
Συνημμένα δικαιολογητικά23:
-

πρακτικό ορκωμοσίας
πράξη καθορισμού ηλικίας

Εφόσον είναι γονέας ανήλικου/ων τέκνου/ων:
- ΥΔ οικογενειακής κατ/σης

23

Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα υποβάλλονται κατάλληλα επικυρωμένα και μεταφρασμένα
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-

πιστοποιητικό γάμου
πιστοποιητικό γέννησης ανήλικου τέκνου
πράξη καθορισμού ηλικίας ανήλικου τέκνου

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Δήμο της Ελλάδας και
προκειμένου να εγγραφώ στο δημοτολόγιο του Δήμου σας, υποβάλω κατά περίπτωση
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Άγαμος/η24

Παρακαλώ για την έναρξη οικογενειακής μερίδας στο όνομά μου.
Έγγαμος/η με αλλοδαπό/η

Παρακαλώ για την έναρξη οικογενειακής μερίδας στο όνομά μου καθώς και για την
εγγραφή σε αυτήν:
Α. του/των ανήλικου/ων τέκνου/ων μου
Β. και της/του αλλοδαπού/ής συζύγου μου (με ενδεικτική εγγραφή).

Έγγαμος/η με Έλληνα ή Ελληνίδα

Παρακαλώ για την εγγραφή μου στην υπ’ αρ. ……………….οικογενειακή μερίδα
του/της συζύγου μου.

Ημερομηνία αίτησης: _______________

Ο/Η Αιτών/ούσα

(ονομ/επώνυμο & υπογραφή)

24 Αφορά και στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή σε χηρεία.
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Α.Β.Ε. …………………..

ΑΤΕΛΩΣ

Α.Β.Ε.......................

Α ΤΕΛΩΣ
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Πράξη καθορισμού ηλικίας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΠΟΛΗ)
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ή ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
E-mail: ………………………………….
Fax: +…………………………………….

ΠΡΑΞΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Το (........τίτλος Προξενείου/Προξενικού Γραφείου κ.ο.κ……….) της Πρεσβείας της
Ελλάδος στ... (όνομα πόλης), έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις περί καθορισμού αδήλωτων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
2. Την υπ’ αριθμ. (…αριθμός πρωτοκόλλου…) από (..ημερομηνία..) Ληξιαρχική
Πράξη Γέννησης του Ληξιαρχείου του Δήμου (..όνομα Δήμου..), από την οποία
προκύπτει ότι ο/η (..όνομα ΕΠΩΝΥΜΟ…) γεννήθηκε στην (…όνομα πόλης ή Δήμου
ή Δ.Δ.…) (…όνομα χώρας….).

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
Ως έτος γέννησης του/της ανωτέρω το χίλια …………………………… (έτος αριθμητικά).

(..Όνομα πόλης..), ηη/μμ/εε
Ο Γενικός Πρόξενος/Πρόξενος/Διευθύνων

Όνομα Επώνυμο
(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα)
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Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 15 ν.3284/2004 ( Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) όπως ισχύει σήμερα μετά τη
τροποποίηση του με τα άρθρα 39 του ν.4604/2019 και άρ.36 του ν.4674/2020 ...................2
Κεφάλαιο Ι: Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15, ν.3284/2004...................................................3
Ι.1. Άρθρο 15 παρ.1, ..........................................................................................................3
Ι.2. Άρθρο 15, παρ.2, .........................................................................................................3
Κεφάλαιο ΙΙ: Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά .............4
ΙΙ.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις .........................................................................................4
ΙΙ.2. Τυπικές προϋποθέσεις.....................................................................................................5
α) ομογενείς, κάτοικοι χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ................................................5
β) ομογενείς πρώην Σοβιετικής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ....................................5
ΙΙ.3. Δικαιολογητικά ...............................................................................................................6
Κεφάλαιο ΙΙΙ: Διαδικασία υποβολής & εξέτασης των αιτήσεων ...............................................8
ΙΙΙ.1. Άρθρο 15§1, ομογενείς κάτοικοι χώρας πρώην Σοβιετικής Ένωσης ................................8
ΙΙΙ.1. α. Υποβολή δήλωσης και αίτησης πολιτογράφησης ....................................................8
Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες απαραιτήτως από τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω
δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης στην οποία διαμένει μόνιμα ο αιτών ομογενής κατ’ αναλογία της
διαδικασίας περί ομογενών κατοίκων εξωτερικού του άρθρου 10 του ν.3284/2004, όπως
ρητά προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15§1 του ν.3284/2004 όπως ισχύει. Εκ των
προτέρων επισημαίνεται η χωρική αρμοδιότητα της προξενικής αρχής αναλόγως του τόπου
διαμονής των αιτούντων, τυχόν δε παρέκκλιση από τον κανόνα οδηγεί αυτομάτως στην
απόρριψη της αίτησης για τυπικούς λόγους. ..........................................................................9
ΙΙΙ.1. β. Επεξεργασία και εξέταση των αιτήσεων από την Προξενική Αρχή ........................9
ΙΙΙ.1. γ. Περιεχόμενο συνέντευξης-Σύνταξη Προξενικής Έκθεσης .....................................10
ΙΙΙ.2. Άρθρο 15§2, ομογενείς διαμένοντες στην Ελλάδα .....................................................12
ΙΙΙ.2. α. Υποβολή των αιτήσεων ...........................................................................................12
ΙΙΙ.2. β. Επεξεργασία και εξέταση των αιτήσεων από τις ΠΔΙ.............................................12
ΙΙΙ.2.γ .Περιεχόμενο συνέντευξης-Πρακτικό γνωμοδότησης επιτροπής πολιτογράφησης ..13
Κεφάλαιο ΙV: Μεταβατικές διατάξεις - Εκκρεμείς αιτήσεις....................................................16
ΙV.1. Άρθρο 39§2, ν.4604/19: προξενικές αιτήσεις .............................................................16
ΙV.2. Άρθρο 39§3, ν.4604/19: προξενικές αιτήσεις και διαμένοντες στην Ελλάδα.............17
ΙV.3. Αναπομπή υποθέσεων για «νέα νόμιμη κρίση» ..........................................................18
ΙV.4 Δημοσίευση αποφάσεων πολιτογράφησης...................................................................19
Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, για τις περιπτώσεις του άρθρου 15 παρ. 2, αυτή
αποστέλλεται επί αποδείξει στον αιτούντα μέσω της ΠΔΙ στην οποία είχε υποβληθεί η
αίτηση και δεν χωρεί επιστροφή του παραβόλου της αίτησης στον αιτούντα................20
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Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται ρητά το
δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης δεδομένου ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα υποβολής
αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας σε περίπτωση αρνητικής γνώμης της
Επιτροπής Πολιτογράφησης και επίσης διατηρεί το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με το άρθρο 36 του
ν.4674/2020. .....................................................................................................................20
ΙV.5 Απόφαση δημοτολογικής εγγραφής .............................................................................20
Κεφάλαιο V: Λοιπά θέματα.....................................................................................................20
V.1. Παράβολο .....................................................................................................................20
V.2. Βεβαιώσεις άρθρου 76§6 ν.2910/2001.........................................................................21
V.3. Επικυρώσεις εγγράφων.................................................................................................22
Κεφάλαιο VΙ: Παράρτημα - Υποδείγματα ...............................................................................26
Κατάλογος διάδοχων κρατών πρώην Σοβιετικής Ένωσης ......................................................27
Έντυπο αίτησης: άρθρο 15§1, ν.3284/2004............................................................................28
Έντυπο αίτησης: άρθρο 15§2, ν.3284/2004............................................................................36
Δήλωση πολιτογράφησης .......................................................................................................44
Υπόδειγμα αναζήτησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών_ Προξενικές Αρχές ................45
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