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ΘΕΜΑ: Σύσταση και  ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004.  Συνδρομή 
ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει 
του Ν.2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχετ:   α) Εγκύκλιος 13 Φ.79174/17600/09/19-3-2009
β) Εγκύκλιος 09 Φ.79179/221/8-3-2005
γ) Εγκύκλιος 10 Φ.79174/16211/15-5-2001

Προς  συμπλήρωση  των  ανωτέρω  σχετικών  εγκυκλίων  σας  γνωρίζουμε  τα 
ακόλουθα:

    Στο ΦΕΚ 457/28-9-2012 δημοσιεύτηκε ο ορισμός μελών των Ειδικών Επιτροπών 
του  άρθρου  15,  παρ.3  εδ.  δ’  του  Ν.3284/2004  (ΦΕΚ  Α’  217)  που  εδρεύουν  στην 
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής,  Ηπείρου-  Δυτικής  Μακεδονίας  και  Μακεδονίας- 
Θράκης.

Ο ρόλος  των Ειδικών Επιτροπών είναι  να  γνωμοδοτούν  για  την  ομογενειακή 
ιδιότητα  των  προερχομένων από χώρες  της  πρώην Σοβιετικής  Ένωσης.  Η  ελληνική 
καταγωγή  και  η  ελληνική  εθνική  συνείδηση  είναι  τα  στοιχεία  τα  οποία  αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες και συνιστούν την έννοια της ομογενειακής ιδιότητας. 

Ελληνική
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1.  Δικαιούχοι  στην  υποβολή  αιτήματος  κτήσης  Ελληνικής  Ιθαγένειας  ή 
ΕΔΤΟ είναι:

•Όσοι έχουν αφιχθεί  και διαμένουν ήδη στην Ελλάδα, πριν την  2-5-2001.  (άρθρο 35 
περιπτ. γ’ Ν.3284/2004)
•Όσοι  έχουν  παραπεμφθεί  για  συνέντευξη  στις  Επιτροπές,  με  βάση  το  άρθρο  18 
Ν.3491/2006.
• Όσοι είναι γονείς ή τέκνα ομογενών που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με 
βάση τους νόμους Ν.2790/2000 και Ν.2130/1993, χωρίς χρονικό περιορισμό άφιξης και 
διαμονής στη Χώρα. (άρθρο 41 Ν.3731/2008)
• Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στα Ελληνικά Προξενεία. (άρθρο 15 Ν.3284/2004)
• Όσοι  έχουν  υποβάλει  αιτήσεις,  οι  οποίες  έχουν  στο  παρελθόν  απορριφθεί  και 
επανεξετάζονται  από  την  Επιτροπή  (λόγω  συμπληρωματικής  κατάθεσης  νέων 
δικαιολογητικών κλπ.)
  

2. Δικαιολογητικά

•Ακριβές  αντίγραφο  διαβατηρίου  (εν  ισχύ  για  τους  διαμένοντες  στο  εξωτερικό  και 
ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του για τους διαμένοντες στη Χώρα, βάσει του άρθρου 
76 του Ν.2910/2001) συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του.
•Πιστοποιητικό  γέννησης  του  αιτούντος,  νομίμως  επικυρωμένο  και  επίσημα 
μεταφρασμένο.
•Πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος,  νομίμως επικυρωμένο και  επίσημα 
μεταφρασμένο.
•Πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή ο 
αιτών, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
• Σημείωμα Δακτυλοσκόπησης,  μόνο για τα αιτήματα ομογενών που ζουν στην 
Ελλάδα.
•Υπεύθυνη δήλωση περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος.
•Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται αν υπάρχει συγγενικό πρόσωπο, που 
να  έχει  αποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια,  μνημονεύοντας  τη  σχετική  απόφαση, 
προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  πρέπει  να 
υποβάλλονται  σε πρωτότυπη μορφή και  να φέρουν τις νόμιμες επικυρώσεις επί  του 
πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Επιπροσθέτως, τα πρωτότυπα αλλοδαπά έγγραφα 
απαιτείται  να συνοδεύονται  από την επίσημη μετάφρασή τους.  Τα αναγραφόμενα σε 
προηγούμενη εγκύκλιό μας (γ’ σχετικό), σύμφωνα με τα οποία οι ομογενείς μπορούν να 
υποβάλλουν οποιοδήποτε στοιχείο έχουν στην κατοχή τους, από το οποίο κατά τη γνώμη  
τους,  τεκμαίρεται  η  ιδιότητά  τους ως ομογενών και θα βοηθήσει  την επιτροπή για  τη  
διατύπωση της γνώμης της,  αφορούν κάθε άλλο στοιχείο που ενδεχομένως κατατεθεί 
(όπως  βεβαιώσεις  συμμετοχής  σε  ελληνικούς  συλλόγους  της  περιοχής,  βεβαιώσεις 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο κλπ.) προς απόδειξη ομογενειακής ιδιότητας και όχι τα 
προαναφερόμενα πιστοποιητικά.  

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υφίστανται ελλείψεις, ως προς 
τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά ή  τον  τρόπο επικύρωσής τους,  στους  φακέλους  που 
έχουν  ήδη  διαβιβαστεί  στις  αρμόδιες  Επιτροπές,  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  των 
Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  όπου  εδρεύει  η  Επιτροπή,  θα  μεριμνήσουν  να 
προσκομιστούν ενώπιόν της σε πρωτότυπη μορφή τα δικαιολογητικά που  ελλείπουν 
κατά την ημέρα της συνέντευξης του αιτούντος. 
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3. Διαδικασία Εξέτασης Αιτήματος

Α. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων

Η  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ελέγχει  την  πληρότητα 
καθώς  και  τη  γνησιότητα  των  προσκομιζομένων  από  τον  ενδιαφερόμενο 
δικαιολογητικών προκειμένου να πιστοποιηθεί  η ελληνική του καταγωγή. Οι αρμόδιες 
Επιτροπές, μετά την επιβεβαίωση της ελληνικής καταγωγής του αιτούντος, καλούνται να 
εξετάσουν αν διαθέτει ελληνική συνείδηση, βάσει της συνολικής παρουσίας του κατά τη 
διάρκεια  της  αυτοπρόσωπης  συνέντευξης,  συνεκτιμώντας  όλα  τα  προσκομισθέντα 
στοιχεία.

• Πληρότητα φακέλου - Γνησιότητα δικαιολογητικών

    Ο  έλεγχος  πληρότητας  και  γνησιότητας  των  δικαιολογητικών  προηγείται  της 
εισαγωγής της υπόθεσης στην Επιτροπή και  διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
στις  οποίες  κατατέθηκαν  τα  αρχικά  αιτήματα.  Μόνο  εφόσον  ολοκληρωθεί  ο 
προαναφερόμενος  έλεγχος,  ο  φάκελος  διαβιβάζεται  στην  αρμόδια  Επιτροπή, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει  σχετικά για την ομογενειακή του ιδιότητα. Η ανωτέρω 
διαδικασία κρίνεται απαραίτητη, αφενός για να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναβολής της 
γνωμοδότησης  της  Επιτροπής,  λόγω  ελλιπών  στοιχείων  και  αφετέρου  για  να 
απεμπλακούν οι Επιτροπές από τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικού έργου. 

Για αιτήματα, ωστόσο, που έχουν ήδη διαβιβαστεί στις Επιτροπές για εξέταση, 
θα  διενεργείται  έλεγχος  γνησιότητας  μόνο  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που  δε 
στοιχειοθετείται από κανένα επίσημο στοιχείο η ελληνική καταγωγή του αιτούντος.
     Ειδικότερα, σε περίπτωση αιτήματος που έχει κατατεθεί σε Προξενείο με ελλιπή ή 
αμφισβητούμενης  γνησιότητας  δικαιολογητικά,  η  αρμόδια  Υπηρεσία  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εδρεύει η Επιτροπή, επιστρέφει το φάκελο στο 
Προξενείο  για  τη  διενέργεια  του  σχετικού  ελέγχου.  Σημειώνεται  ότι  η  σχετική 
αλληλογραφία διενεργείται με βάση το κοινό πρωτόκολλο που τηρείται στην Υπηρεσία 
και δεν απαιτείται η τήρηση ξεχωριστού πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται  ότι τα  αιτήματα  των  ομογενών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  έχει 
ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, πρέπει να εξετάζονται αυστηρά με βάση 
την ημερομηνία της αρχικής αιτήσεως που υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία. 

•  Χορήγηση – Ανανέωση βεβαιώσεων

Όπως έχει  ήδη καταστεί  γνωστό,  όταν υποβληθεί  αίτημα για κτήση ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν. 2790/2000  χορηγείται 
στον αιτούντα βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας. Η βεβαίωση μπορεί να ανανεώνεται για ίσο 
χρόνο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και επέχει θέση άδειας παραμονής και 
εργασίας.

Αληθής βούληση του Νομοθέτη ήταν να χορηγείται η προαναφερόμενη βεβαίωση 
μόνο  σε  όσους  ομογενείς  έχουν  ήδη  έρθει  και  διαμένουν  στη  χώρα,  γεγονός  που 
προκύπτει κυρίως από την ανανέωση των βεβαιώσεων (έστω και αν υπάρχουν κάποιες 
χρονικές αποκλίσεις ως προς αυτές) είτε από άλλα στοιχεία όπως αφιξαναχωρήσεις στα 
διαβατήρια κ.λ.π. 

Σε  περίπτωση  που  αποδεδειγμένα  ο  αιτών  απουσιάζει  για  μακρύ  χρονικό 
διάστημα από τη χώρα,  όπως αυτό προκύπτει  από τη  διακοπή της ανανέωσης των 
χορηγούμενων βεβαιώσεων επί δύο (2) συναπτά έτη, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για   χορήγηση  της  βεβαίωσης  του  ανωτέρω  άρθρου  και  το  αίτημα  για  κτήση  της 
Ελληνικής  Ιθαγένειας  απορρίπτεται.  Στην  περίπτωση  αυτή  δεν  υπάγονται  όσοι  δεν 
αιτήθηκαν  την  ανανέωση της  ανωτέρω βεβαίωσης,  επειδή  έχουν  ήδη  εφοδιαστεί  με 
άλλου τύπου τίτλο νόμιμης διαμονής.
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•  Διερεύνηση ποινικής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. γ’  του Ν.2910/01, η 
Υπηρεσία  προχωρεί  αυτεπάγγελτα  στην  αναζήτηση  του  πιστοποιητικού  ποινικού 
μητρώου  για  δικαστική  χρήση,  μέσω  αποστολής  του  αιτήματος  προς  το  Αυτοτελές 
Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.  Στο  εν  λόγω  πιστοποιητικό  καταχωρίζονται  μόνο  οι  αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω 
ισχύουν για  όσους διαμένουν στην  Ελλάδα.  Για  τους  διαμένοντες  στο εξωτερικό,  το 
ποινικό μητρώο εκδίδεται  από τις επιχώριες αλλοδαπές αρχές και διαβιβάζεται  στην 
αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από το Προξενείο.
  Σημειώνεται  ότι  η  αναστολή  εκτέλεσης  ποινής  δεν  εξαφανίζει  το  αδίκημα.  Σε 
περίπτωση, επομένως, που από το ποινικό μητρώο προκύπτει ποινή για αδίκημα που 
βάσει  των  οικείων  διατάξεων  αποτελεί  κώλυμα  για  την  κτήση  ελληνικής  ιθαγένειας, 
πρέπει να εκδίδεται απόφαση απόρριψης του αιτήματος, ακόμα και στην περίπτωση 
που  έχει  χορηγηθεί  στον  ενδιαφερόμενο  αναστολή  εκτέλεσης  της  ποινής  και  έχει 
παρέλθει ο χρόνος της αναστολής χωρίς αυτή να έχει αρθεί ή ανακληθεί.  

Η ολοκλήρωση του  ελέγχου της  ποινικής κατάστασης του  αιτούντος  αποτελεί 
απαραίτητη  προϋπόθεση  προκειμένου  να  διαβιβαστεί  ο  φάκελος  στην  Επιτροπή, 
δεδομένου ότι  στην περίπτωση που συντρέχει  ποινικό κώλυμα, το αίτημα για κτήση 
Ελληνικής ιθαγένειας αυτομάτως απορρίπτεται.

•   Προσκλήσεις

Οι προσκλήσεις αποστέλλονται  από την  Υπηρεσία που είναι  αρμόδια για  την 
εξέταση  του  αιτήματος  και  όχι  από  την  Ειδική  Επιτροπή  και  απαραιτήτως  με  το 
αποδεικτικό επίδοσης,  προκειμένου να καθίσταται  γνωστή η ημερομηνία κατά την 
οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής συνεδρίασης.

Όπως αναφέρεται  στο (β’)  σχετικό,  σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν 
προσέλθει  στην  Επιτροπή μετά  από δύο  συναπτές  κλήσεις,  τότε  το  αίτημά του για 
κτήση  Ελληνικής  ιθαγένειας  ή  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας  Ομογενούς  (ΕΔΤΟ) 
απορρίπτεται με απόφαση της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, μετά από σχετική εισήγηση 
της εν λόγω Επιτροπής. 

Σε περιπτώσεις ανεπίδοτων προσκλήσεων λόγω μη ανεύρεσης στη δηλωθείσα 
διεύθυνση, για την οποία, όμως, δε γνωστοποιήθηκε μεταβολή από τον ενδιαφερόμενο, 
ουδεμία ευθύνη φέρει  η Υπηρεσία και το αίτημά του για κτήση Ελληνικής ιθαγένειας 
απορρίπτεται με απόφαση της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής.

Σε  περιπτώσεις  παλαιών  φακέλων  που  έχει  σταλεί  μία  μόνο  πρόσκληση, 
ειδοποιείται  η  αρμόδια  Υπηρεσία,  στην  οποία  είχε  αρχικά  κατατεθεί  το  αίτημα,  να 
αποστείλει τη δεύτερη πρόσκληση στον ενδιαφερόμενο.

Διευκρινίζεται  ότι  στην  πρόσκληση,  υπόδειγμα  της  οποίας  επισυνάπτεται  στο 
παράρτημα της εγκυκλίου, απαιτείται να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 
προσκομίσει,  κατά  την  ημέρα  της  συνέντευξής  του,  πρωτότυπα  δικαιολογητικά  που 
πιστοποιούν την ελληνική του καταγωγή. 
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Β. Συνέντευξη Αιτούντος     

•Περιεχόμενο συνέντευξης 

Ξεκινώντας  από  τα  προσωπικά  στοιχεία  του  αιτούντος,  τίθενται  ερωτήσεις 
αναφορικά  με  το  πότε  ήρθε  στη  Χώρα,  την  οικογενειακή  του  κατάσταση  και  την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Εν συνεχεία, ερωτήσεις που αφορούν στη ζωή του 
αιτούντος στη χώρα προέλευσής του, διερευνώντας την επαφή του με τα ελληνικά ήθη 
και έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του εκεί. Από τις μέχρι τώρα ερωτήσεις θα 
έχει ήδη καταστεί σαφές το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή της ποντιακής ή 
ρωμαίικης  ή  τούρκικης  (Τουρκόφωνοι  Τσάλκας).  Ακολουθούν  ερωτήσεις  ιστορικές, 
γεωγραφικές και πολιτικές για να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον και η ενασχόλησή του με 
την ελληνική ιστορία και πραγματικότητα και κατά πόσο αισθανόταν ότι ανήκε στο τμήμα 
του  ελληνισμού τα  χρόνια  που ζούσε  στις  περιοχές  της  πρώην Σοβιετικής  Ένωσης, 
καθώς και η ένταξή του στην ελληνική κοινωνία τώρα που γύρισε πλέον και είναι μόνιμος 
κάτοικος  Ελλάδας. 

     Δεδομένου ότι  ο Ν.  2910/2001 (αρθ. 76 παρ.6) αφορά τους ομογενείς που 
διαμένουν  στην  Ελλάδα  τουλάχιστον  από  το  2001,  αποτελεί  πλέον  σημαντική 
προϋπόθεση  η  ένταξή  τους  στην  ελληνική  πραγματικότητα,  καθώς  έχει  παρέλθει  το 
ικανό χρονικό διάστημα (πέραν της δεκαετίας) διαμονής τους στην Ελλάδα. Επομένως, 
κρίνεται  απαραίτητη  η  εξέταση  της  εξοικείωσης  και  της  προσαρμογής  τους  στην 
κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και η δυνατότητα ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής 
στην πολιτική ζωή της χώρας. Κριτήρια για τη διακρίβωση των παραπάνω είναι η γνώση 
της ελληνικής γλώσσας, η εξοικείωση με την ελληνική ιστορία και πολιτισμό, η επαρκής 
εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος, η επαγγελματική δραστηριότητα κ.α. 

Τονίζεται  ότι  η  επαρκής  γνώση  της  ελληνικής  γλώσσας  υπέχει  βαρύνουσα 
σημασία για την απόδειξη της προσαρμογής του και αποτελεί βάση τόσο για την ένταξη 
στην κοινωνική ζωή όσο και για τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική 
ζωή της χώρας.  

•Στοιχείο συγγένειας 

     Είναι πολλές οι περιπτώσεις ατόμων που έχουν κριθεί ομογενείς από τις Ειδικές 
Επιτροπές και το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ωστόσο συγγενικά 
πρόσωπα αυτών που εξετάζονται σε επόμενες συνεντεύξεις στερούνται καθοριστικών 
παραγόντων που συνιστούν την  έννοια  της  ομογενειακής  ιδιότητας.  Το στοιχείο της 
συγγένειάς τους με πρόσωπα που κατά το παρελθόν έχουν κριθεί θετικά ως προς την 
ομογενειακή τους  ιδιότητα,  συχνά φέρει  σε  δίλημμα την  Επιτροπή,  που,  πέραν του 
στοιχείου  αυτού,  αδυνατεί  να  στηρίξει  μια  θετική  γνωμοδότηση  για  τους  εν  λόγω 
υποψηφίους.  Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος κρίνεται  αυτοτελώς και  χωρίς η 
συγγένειά  του  με  πρόσωπα που  έχουν  ήδη  κριθεί  ομογενείς  κατά  το  παρελθόν  να 
αποτελεί  από  μόνη  της  λόγο  θετικής  γνωμοδότησης,  εάν  ο  ίδιος  δεν  πληροί  τις 
ουσιαστικές  προϋποθέσεις  που  αποδεικνύουν  την  ομογενειακή  του  ιδιότητα,  όπως 
άλλωστε έχει ήδη κριθεί, κατόπιν σχετικής νομολογίας του Σ.τ.Ε. (Σ.τ.Ε. 35/2011) και 
επισημανθεί στο περιεχόμενο αποφάσεων του Υπουργού, που έχουν εκδοθεί μετά από 
εξέταση σχετικών προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιόν του.
      Επιπροσθέτως,  αν κατά τη συσχέτιση του φακέλου με φάκελο συγγενικού του 
προσώπου, παρατηρηθεί ότι  ο τρόπος με τον οποίο κρίθηκε το συγγενικό πρόσωπο 
θετικά κατά το παρελθόν ως προς την ομογενειακή του ιδιότητα, είναι αμφισβητήσιμος ή 
προβληματικός,  η  Αποκεντρωμένη  οφείλει  να  εντοπίσει  τις  ελλείψεις  και  να 
επιβεβαιώσει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη 
διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Ν.2790/2000, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση ο φάκελος του ενδιαφερόμενου πρέπει να συσχετίζεται με 
φακέλους συγγενικών του προσώπων. 
•Σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής
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Στα  Πρακτικά  της  Επιτροπής  πρέπει  να  καταγράφονται  από  τον  Γραμματέα 
αναλυτικά  οι  ερωταποκρίσεις,  καθώς  η  αναλυτική  καταγραφή  τους  είναι  απαραίτητη 
προκειμένου  η  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  να  είναι  πλήρης  και  επαρκώς 
αιτιολογημένη, σύμφωνα με την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης, που πρέπει να διέπει τις 
διοικητικές πράξεις.  Για ομοίους λόγους, κρίνεται  απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή 
των  λόγων  που  αποφαίνεται  αρνητικά  ή  θετικά  κάθε  μέλος  της  Επιτροπής  σε 
ενδεχόμενες περιπτώσεις διαφωνίας. 

Εκτός  από  τη  λεπτομερή  καταγραφή  των  ερωταποκρίσεων  του  κάθε 
συνεντευξιαζόμενου, στο τέλος της Εγκυκλίου περιλαμβάνεται υπόδειγμα πρακτικού, στο 
οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα πεδία στα οποία εξετάζεται ο ενδιαφερόμενος (γνώση 
ελληνικής γλώσσας, επαφή με ήθη και έθιμα, γνώση ελληνικής ιστορίας, γεωγραφικές 
γνώσεις κλπ) και το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια κάθε συνέντευξης 
και να υπογράφεται από τα παρόντα μέλη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής 
συνέντευξης.

4. Έκδοση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας ή ΕΔΤΟ

Κατ’  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  41 του  Ν.  3731/2008,  προβλέπεται 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί 
στη  χώρα  από  την  οποία  προέρχεται  και  εφόσον  ο  Γενικός  Γραμματέας  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμφωνεί με τον τρόπο απόδοσης στην ελληνική γλώσσα 
του ονόματος και του επωνύμου του ενδιαφερομένου, με την απόφασή του διατάσσει 
την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο κατά τα ανωτέρω ονοματεπώνυμο. 
Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου των 
ανήλικων  τέκνων  του  αιτούντος.  Κατά  συνέπεια,  η  απόφαση  χορήγησης  ελληνικής 
ιθαγένειας εκδίδεται με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος, όπως αυτά 
αναγράφονται στην επίσημη μετάφραση του προσκομιζομένου διαβατηρίου του ή στην 
υπεύθυνη  δήλωσή  του  περί  εξελληνισμού,  στην  περίπτωση  που  ακολουθηθεί  η 
προαναφερόμενη διαδικασία.

Μετά τη δημοσίευση της προαναφερόμενης απόφασης στο ΦΕΚ, αποστέλλεται 
πρόσκληση για ορκωμοσία.

Υπενθυμίζεται  ότι  το  Ειδικό  Δελτίο  Ταυτότητας  Ομογενούς  χορηγείται  με 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη,  βάσει  της αριθμ.  4864/8/8-γ’/26-7-200 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Τευχ. Β’ 911/26-7-2000), διαδικασία. 

Για  τους  ομογενείς,  που  αιτούνται  την  ελληνική  ιθαγένεια  ενώ  έχουν  ήδη 
αποκτήσει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, κατά τα ανωτέρω, εφόσον διαμένουν 
στη  Χώρα,  θα  ακολουθηθεί  η  προβλεπόμενη,  από  το  άρθρο  23  του  Ν.3838/2010, 
διαδικασία.  Για  τους  διαμένοντες  στις  χώρες  προέλευσής  τους,  θα  ακολουθηθεί  η 
υποδεικνυόμενη, στην αριθμ. 13/2009 προγενέστερη εγκύκλιό μας, διαδικασία.

5. Ορκωμοσία

Η ορκωμοσία λαμβάνει χώρα εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισυνάπτει στο έγγραφο 
με  το  οποίο  καλεί  σε  ορκωμοσία  τον  ενδιαφερόμενο,  υπεύθυνη  δήλωση  για  την 
τρέχουσα οικογενειακή του  κατάσταση,  στην  οποία  θα  αναγράφονται  και  τα  ανήλικα 
τέκνα  (βλ.  σχετικό  υπόδειγμα  στο  παράρτημα  της  εγκυκλίου),  που  κατατίθεται 
συμπληρωμένη στην Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον ενδιαφερόμενο 
την ημέρα της ορκωμοσίας του.
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Σημειώνεται  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα  ορκωμοσίας  σε  Ελληνική  Αρχή 
(Υπηρεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας), σε άτομα που υπέβαλαν το αίτημά 
τους ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής, επειδή διέμεναν στο εξωτερικό αλλά εν 
τω μεταξύ έχουν έρθει και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ύπαρξης τέκνου που ενηλικιώνεται στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ της έκδοσης της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της 
ορκωμοσίας του γονέα, χρειάζεται να υποβληθεί νέο αίτημα από το ενηλικιωθέν πλέον 
τέκνο, το οποίο, ωστόσο, η Υπηρεσία οφείλει να εξετάσει κατά προτεραιότητα.

6.   Απόφαση δημοτολογικής εγγραφής  

Μετά την πραγματοποίηση της ορκωμοσίας ακολουθεί η έκδοση της απόφασης 
του  Γενικού  Γραμματέα  της  αρμόδιας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  εγγραφή  του 
ενδιαφερομένου στα δημοτολόγια, και στα Μητρώα Αρρένων (άρρενες). Σημειώνεται ότι 
για  τους  άρρενες  η  εγγραφή  στα  Μητρώα  Αρρένων  προηγείται  της  εγγραφής  στα 
δημοτολόγια.

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

Σημειώνεται ότι δεν αποστέλλεται συνημμένα το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η 
περίληψη της σχετικής απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

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.

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  κτήσης,  όπως 
λανθασμένα συχνά παρατηρείται στο σχετικό πεδίο εγγραφής του δημοτολογίου.

Ως ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης του Δημάρχου για εγγραφή.

Σας πληροφορούμε ότι  η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο 
του  Υπουργείου  (www  .  ypes  .  gr  )  στην  ενότητα  Διεύθυνση  Ιθαγένειας  της  σελίδας  της 
Γενικής  Γραμματείας  Πληθυσμού  και  Κοινωνικής  Συνοχής  και  για  την  υποβολή 
ερωτημάτων  προς  τη  Διεύθυνσή  μας,  συνιστούμε  την  ευρύτερη  δυνατή  χρήση  του 
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (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 τήρηση των ανωτέρω 
οδηγιών, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο η νομιμότητα και η 
εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας, καθώς και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των ομογενών 
που διαβιούν στη Χώρα και στην αλλοδαπή. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
(Ακολουθεί  Κοινοποίηση)
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Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εξωτερικών
- Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
    Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
-  Διεύθυνση  Αλλοδαπών  (με  την  παράκληση  ενημέρωσης  των  περιφερειακών 
αστυνομικών διευθύνσεων)
-  Διεύθυνση  Διαβατηρίων
- Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
  Υποδ/νση Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
  Γραφείο Ομογενών τέως Ε.Σ.Σ.Δ.
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

4. Συνήγορο του Πολίτη

Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
-Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης
-Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής
-Διεύθυνση Ιθαγένειας
   α) Γραφείο Διευθύντριας
   β) Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας
-     Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και ΗΕΣ (με την παράκληση ανάρτησης στον ιστότοπο 
του Υπουργείου και ενημέρωσης της υπηρεσίας Help- Desk)
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Παράρτημα 
(συνημμένα υποδείγματα)

(σημειώνεται ότι η χρήση των υποδειγμάτων είναι κοινή για όλες τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα  

από το εάν για ορισμένα Τμήματα εκκρεμεί η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος  

για την ιθαγένεια)

1. Υπόδειγμα Βεβαίωσης του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001 (σελ. 11)

2. Υπόδειγμα εγγράφου για αναζήτηση ποινικού μητρώου  (σελ. 12)

3. Υπόδειγμα πρώτης πρόσκλησης στην Ειδική Επιτροπή  (σελ. 13)

4. Υπόδειγμα δεύτερης πρόσκλησης στην Ειδική Επιτροπή  (σελ. 14)

5. Υπόδειγμα πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής  (σελ. 15)

6. Υπόδειγμα εγγράφου για απόφαση κτήσης   (σελ. 19)

7. Υπόδειγμα Περίληψης   (σελ. 21)

8. Υπόδειγμα ανακοίνωσης πολιτογράφησης  (σελ. 22)

9. Υπόδειγμα εγγράφου για πρόσκληση σε ορκωμοσία  (σελ. 23)

10. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για αλλοδαπά ανήλικα τέκνα  (σελ. 24)

11. Υπόδειγμα πρακτικού ορκωμοσίας  (σελ. 25)

12. Υπόδειγμα εγγράφου για εντολή δημοτολόγησης  (σελ. 26)

13. Υπόδειγμα εγγράφου για απόφαση εγγραφής αδηλώτου σε Μ.Α.  (σελ. 27)
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(1.) 

Βεβαίωση του άρθρου 76 παρ.6 του Ν.2910/2001

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

<Πόλη>, <00-00-0000>
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.0000/0000

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται  ότι  <ο>  υπήκοος  <ιθαγένεια>  Επώνυμο  <ΑΑΑΑΑΑΑ  –  ελληνικοί 
χαρακτήρες>  (<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  λατινικοί  χαρακτήρες>)  Όνομα  <ΑΑΑΑΑΑΑ  – 
ελληνικοί  χαρακτήρες>  (<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  λατινικοί  χαρακτήρες>)  Πατρώνυμο 
<ΑΑΑΑΑΑ>  Μητρώνυμο  <ΑΑΑΑΑΑΑ>,  κάτοχος  του  αριθμ.  <AA00000> 
διαβατηρίου που γεννήθηκε <στην ....>  την <00-00-0000> και κατοικεί στον Δήμο 
<Δήμος  κατοικίας>  <Δ/νση  κατοικίας>,   κατέθεσε  αίτηση  με  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για <απόκτηση ΕΙ ή απόκτηση ΕΔΤΟ> με βάση τα άρθρα 15 και 35 
του Ν. 3284/2004 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου <0000/00-00-0000>.

Η παρούσα βεβαίωση ισχύει από <00-00-0000> έως <00-00-0000> και επέχει θέση 
άδειας παραμονής και εργασίας (άρθρο 76 παρ.6 του Ν.2910/2001 ΦΕΚ 217 Α΄).

Αριθμός Βεβαίωσης : -<αα Μητρώου>-
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(2.) 

Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου

ΠΡΟΣ :
<Αυτοτελές  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  ή 
Εισαγγελία>

ΘΕΜΑ :  Αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  πιστοποιητικού  Ποινικού  Μητρώου  για 
δικαστική χρήση

Παρακαλούμε  για  τη  διαβίβαση  στην  υπηρεσία  μας  πιστοποιητικού  ποινικού 
μητρώου για δικαστική χρήση <του κατωτέρω αλλοδαπού ο οποίος> έχει καταθέσει 
αίτηση για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας:
 
Επώνυμο (*)

 Όνομα

 Όνομα & Επώνυμο Πατέρα

 Όνομα Μητέρας

 Όνομα  &  Επώνυμο  νυν  και  τέως 
Συζύγου
 (μόνο για γυναίκες)
 Χώρα Γέννησης
 Τόπος Γέννησης
 Έτος Γέννησης

(*) Προτείνονται από το ΠΣ στοιχεία με λατινικούς και με ελληνικούς χαρακτήρες.
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(3.) 

Α’ Πρόσκληση στην Ειδική Επιτροπή

ΠΡΟΣ :
<Ενδιαφερόμενος  - 
Διεύθυνση>

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνέντευξη ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής

Σε  συνέχεια  του  αρίθμ.  <0000/00-00-0000>  αιτήματός  σας  για  <απόκτηση  ΕΙ  ή 
απόκτηση ΕΔΤΟ> σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του Ν.3284/2004, 
παρακαλούμε να προσέλθετε για συνέντευξη ενώπιον της <...> Ειδικής Επιτροπής 
στην διεύθυνση :

<Διεύθυνση επιτροπής>
την <ημερομηνία συνεδρίαση>, ημέρα <ημέρα> και ώρα <00:00>

Σας ενημερώνουμε ότι αντικείμενο της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ιδιότητάς 
σας ως ομογενούς.

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας κατά την ημέρα της συνέντευξης το διαβατήριό σας 
καθώς και όσα πρωτότυπα πιστοποιητικά διαθέτετε  από τα οποία να προκύπτει  η 
ιδιότητά σας ως ομογενούς.
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(4.) 

Β’ Πρόσκληση στην Ειδική Επιτροπή

ΠΡΟΣ :
<Ενδιαφερόμενος  - 
Διεύθυνση>

ΘΕΜΑ : Β’ Πρόσκληση σε συνέντευξη ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής

Σε συνέχεια της πρώτης πρόσκλησης μας για συνέντευξη ενώπιον της <...> Ειδικής 
Επιτροπής την <ημερομηνία Α’ πρόσκλησης> και δεδομένου ότι δεν προσήλθατε, 
σας προσκαλούμε εκ νέου την :

<νέα ημερομηνία>, ημέρα < ημέρα > και ώρα <00:00>
στην διεύθυνση <Διεύθυνση επιτροπής>.

Σας ενημερώνουμε ότι αντικείμενο της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ιδιότητάς 
σας ως ομογενούς.

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας κατά την ημέρα της συνέντευξης το διαβατήριό σας 
καθώς και όσα πρωτότυπα πιστοποιητικά διαθέτετε  από τα οποία να προκύπτει  η 
ιδιότητά σας ως ομογενούς.

Σας πληροφορούμε ότι η μη προσέλευσή σας για δεύτερη φορά ενώπιον της <...> 
Ειδικής Επιτροπής, κατά την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, συνιστά λόγο απόρριψης 
του αιτήματός σας.
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(5.)

Πρακτικό Ειδικής Επιτροπής

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  …………
…  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 15 Ν.3284/2004

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της  ΧΧ/ΧΧ/2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Περί της ομογενειακής ιδιότητας του ………..

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

A.Tα παρακάτω προσκομισθέντα στοιχεία:

1.Διαβατήριο
2.Πιστοποιητικό γέννησης του …… (αιτών)
3.Πιστοποιητικό γάμου του…. (αιτών)
4.Πιστοποιητικό γάμου των ……. (γονείς του αιτούντος)
5.Πιστοποιητικό γέννησης του/της ……… (ανιών του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την 
ιθαγένεια)
6.Πιστοποιητικό γέννησης του/ της …….. (ανήλικα τέκνα του αιτούντος)
7.Διαβατήριο του/ της ………….. (ανήλικα τέκνα του αιτούντος)
8.Σημείωμα δακτυλοσκόπησης (εφόσον απαιτείται)
9.Υπεύθυνη  δήλωση  περί  εξελληνισμού  των  ονοματεπωνυμικών  στοιχείων  του 
αιτούντος
10.Υπεύθυνη  δήλωση περί  κατοχής  ελληνικής ιθαγένειας  συγγενικού προσώπου του 
αιτούντος
11.Απόφαση κτήσης  ελληνικής  ιθαγένειας  του/  της  ……… (συγγενικό  πρόσωπο του 
αιτούντος)

12. Λοιπά δικαιολογητικά βάσει των οποίων τεκμαίρεται η ελληνική καταγωγή του αιτούντος 
(π.χ. στρατιωτικό βιβλιάριο κ.α.)

Β. Την προσωπική συνέντευξη κατά την οποία τέθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις και 
δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:
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(όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταγράφονται παρακάτω αναλυτικά)

I.Προσωπικά στοιχεία  
Τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη/διαμονή του ομογενούς, στοιχεία προσωπικής 
και οικογενειακής κατάστασης, κτήση ελληνικής ιθαγένειας από συγγενικά πρόσωπα κ.α.

Παραδείγματα (ενδεικτικές ερωτήσεις)
1.Πότε ήρθατε στην Ελλάδα για πρώτη φορά; Διαμένετε συνεχώς στην Ελλάδα όλα αυτά 
τα χρόνια και σε ποια περιοχή;

      «..απάντηση..»
2. Έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια κάποιος συγγενής σας και πότε;
«…απάντηση…»
3. …………………

II.Διάγνωση ελληνικής συνείδησης λόγω ελληνικής καταγωγής  
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.Που εγκαταστάθηκαν αρχικά οι πρόγονοί σας και πότε;

      «..απάντηση..»
2.Από ποια χώρα και περιοχή κατάγονταν;

      «..απάντηση..»
3.Μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και για ποιο λόγο;
«…απάντηση…»
4. Υπήρξατε μέλος ελληνικού συλλόγου και πότε;

      «..απάντηση..»
5. Πείτε μας ένα ελληνικό έθιμο που τηρούσατε στο πατρικό σας σπίτι και θυμάστε 
από τα παιδικά σας χρόνια.
6. …………………

III.Οικονομική και κοινωνική ένταξη/ Συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας  

    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.Αυτή τη στιγμή με τι ασχολείστε? Εργάζεστε?

      «..απάντηση..»
2.Πείτε μας έναν αρχαιολογικό χώρο που έχετε επισκεφτεί στην Ελλάδα.
«…απάντηση…»
3. Από πόσους  βουλευτές  συγκροτείται  η  Βουλή  των  Ελλήνων  και  για  περίοδο 
πόσων ετών εκλέγονται από το εκλογικό σώμα?
«…απάντηση…»
4. …………………
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Από τις ανωτέρω ερωταποκρίσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Γνώση της ελληνικής γλώσσας
Ο Άριστη     Ο Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

2. Γνώση της Ποντιακής/Ρωμαίικης/Τούρκικης (Τουρκόφωνοι)
Ο Άριστη     Ο Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

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 Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

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 Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

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 Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

11. Προσαρμογή  στην  Ελληνική  πραγματικότητα-Ένταξη  στην  οικονομική  και 
κοινωνική ζωή

Ο Άριστη     Ο Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

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

Ο Άριστη     Ο Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου
 
13.  Εξοικείωση με την ελληνική επικαιρότητα. 
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Ο Άριστη     Ο Καλή     Ο Μέτρια     Ο Καθόλου

Μετά τη συνεκτίμηση και την αξιολόγηση των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

Χ   ΘΕΤΙΚΑ                    Χ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά/ αρνητικά, διότι ……..

ή

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά/ αρνητικά.
Το/τα τάδε μέλος/η της Επιτροπής γνωμοδότησε/-αν θετικά, διότι……………
……………………………………
και το/τα τάδε μέλος/η της Επιτροπής γνωμοδότησε/-αν αρνητικά, διότι………

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή γνωμοδοτεί:

A. Ομόφωνα θετικά   
Β. Ομόφωνα αρνητικά   
Γ. Κατά πλειοψηφία θετικά
Δ. Κατά πλειοψηφία αρνητικά

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)

(αρνητικά
/θετικά)
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( 6.)

Απόφαση κτήσης

ΘΕΜΑ :  Πολιτογράφηση <του> ομογενούς  αλλοδαπού υπό στοιχεία  :  (επώνυμο) 
<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  ελληνικοί  χαρακτήρες>  (<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  λατινικοί  χαρακτήρες>) 
(όνομα)  <ΑΑΑΑΑΑΑ  –  ελληνικοί  χαρακτήρες>  (<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  λατινικοί 
χαρακτήρες>)  (πατρώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑΑ> (μητρώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑΑ>, γεν. <00-
00-0000> <στην .......>

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Α.Δ. ...

Έχοντας υπόψη:
1. αναλόγως της νομικής βάσης κτήσης:
το άρθρο 35 περ.γ του Ν. 3284/2004
Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 περ.γ του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) "Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας", ο οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις 
του Ν.2790/2000 "Περί αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση και  άλλες διατάξεις",  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του 
Ν.2910/2001  (ΦΕΚ  91  Α')  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  (Θέματα  ελληνικής 
Ιθαγένειας) του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).
ή
το άρθρο 18 του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α')
Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α') καθώς και των άρθρων 
15  και  35  του  Ν.  3284/2004  (ΦΕΚ  217  Α΄)  "Περί  κυρώσεως  του  Κώδικα  της 
Ελληνικής Ιθαγένειας", ο οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν.2790/2000 "Περί 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 
άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') 
και τις  διατάξεις  του άρθρου 41 (Θέματα ελληνικής  Ιθαγένειας)  του Ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄).
ή
το άρθρο 41 παρ.5 του Ν.3731/2008
Τις  διατάξεις  των  άρθρων  15  και  35  του  Ν.  3284/2004  (ΦΕΚ  217  Α΄)  "Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας", ο οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις 
του Ν.2790/2000 "Περί αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση και  άλλες διατάξεις",  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του 
Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.5 (Θέματα ελληνικής 
Ιθαγένειας) του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).
ή
το άρθρο 15 του Ν. 3284/2004 
Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) "Περί κυρώσεως του 
Κώδικα  της  Ελληνικής  Ιθαγένειας",  ο  οποίος  κωδικοποιεί  τις  διατάξεις  του 
Ν.2790/2000  "Περί  αποκατάστασης  παλιννοστούντων  ομογενών  από  την  πρώην 
Σοβιετική Ένωση και  άλλες διατάξεις",  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του 
Ν.2910/2001  (ΦΕΚ  91  Α')  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  (Θέματα  ελληνικής 
Ιθαγένειας) του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης" 
(ΦΕΚ 87 Α').
3. <Π.Δ. Σύστασης της υπηρεσίας>
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4. <Εξουσιοδοτική απόφαση του ΓΓ της ΑΔ>
5.  Την  με  αρίθμ.  <0000/00-00-0000>  αίτηση  κτήσης  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  από 
<τον> ομογενή υπό στοιχεία  :  (επώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ – ελληνικοί  χαρακτήρες> 
(<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  λατινικοί  χαρακτήρες>)  (όνομα)  <ΑΑΑΑΑΑΑ  –  ελληνικοί 
χαρακτήρες> (<ΑΑΑΑΑΑΑ – λατινικοί χαρακτήρες>)  (πατρώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑΑ> 
(μητρώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑΑ>, <η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας /  η οποία 
διαβιβάσθηκε στην υπηρεσίας μας μέσω <Προξενείο>>, με τα κάτωθι δικαιολογητικά 
:
<υποβληθέντα δικαιολογητικά βάσει της καταχώρησης του εισηγητή>
6. Για τις περιπτώσεις που ζητείται εξελληνισμός 
Την  με  αρίθμ.  <0000/00-00-0000>  αίτηση  κτήσης  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  με  την 
οποία  ζητάει  τον  εξελληνισμό  <του  ονοματεπωνύμου/επωνύμου/ονόματος  από  ... 
σε ...>.
7. Για προξενικούς φακέλους
Τη γνώμη της τριμελούς Προξενικής Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Ν.2790/2000, η οποία διατυπώθηκε στο  πρακτικό της <00-00-0000>.
8. Τη γνωμοδότηση <επιτροπή> της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν.3284/2004, 
που διατυπώθηκε στο <0000/00-00-0000> Πρακτικό.
9. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία του φακέλου και τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών 
προκύπτει η ομογενειακή ιδιότητα <του> εν θέματι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε  την  από  <00-00-0000>  αίτηση  πολιτογράφησης  <του>  ομογενούς 
<αλλοδαπού> για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΑΑΑΑΑ
Όνομα ΑΑΑΑΑΑ
Ονομα πατέρα ΑΑΑΑΑΑ
Έτος γέννησης 0000
Χώρα γέννησης ΑΑΑΑΑΑ – τόπος γέννησης
Δήμος 
Κατοικίας

ΑΑΑΑΑΑΑ

<και εγκρίνουμε τον εξελληνισμό ως ακολούθως:
Επώνυμο ΑΑΑΑΑΑ
Όνομα ΑΑΑΑΑΑ

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά <ο> ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου 
του  Έλληνα  πολίτη  εντός  του  έτους  από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας  στην 
Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης.  Η  απόφαση  αυτή  παύει  να  ισχύει,  εφόσον  <ο 
ενδιαφερόμενος>  δεν  προσέλθει  να  ορκιστεί  μέσα  στην  προαναφερόμενη 
αποκλειστική προθεσμία.

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
(τ.Β΄).

Χωρίς κοινοποιήσεις, αφού δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Οι κοινοποιήσεις υπάρχουν μόνον  
στην Εντολή Δημοτολόγησης (βλ 1.) και την Απόφαση Εγγραφής Αδηλώτου σε Μ.Α.  
(βλ. 2)

20

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΝ-Α96



(7.) 

Περίληψη

Με  την  <Φ.0000/0000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Α.Δ. .......> που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις <διατάξεις> γίνεται αποδεκτή η 
από  <00-00-0000>  αίτηση  <του>  ομογενούς  με  στοιχεία  (όνομα)  <ΑΑΑΑΑΑΑ> 
(επώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑΑ>  (πατρώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑΑ> που γεννήθηκε <στην ......> 
την  <00-00-0000> για  την  απόκτηση της  Ελληνικής  ιθαγένειας  <και  εγκρίθηκε  ο 
εξελληνισμός ...>(<0000/00-00-0000 πρακτικό της ... Ειδικής Επιτροπής>).
Διατάξεις ανά περίπτωση:
το άρθρο 35 περ.γ του Ν. 3284/2004
του άρθρου 35 περ.γ του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄)
ή
το άρθρο 18 του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α')
του άρθρου 18 του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α') καθώς και των άρθρων 15 και 35 του 
Ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄)
ή
το άρθρο 41 παρ.5 του Ν.3731/2008
του άρθρου 41 παρ.5 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του Ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
ή
το άρθρο 15 του Ν. 3284/2004
του άρθρου 15 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
41 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄)
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(8.)

Ανακοίνωση Πολιτογράφησης

ΠΡΟΣ :
<Προξενείο>
C/O Υπουργείο Εξωτερικών

ΘΕΜΑ  : Ανακοίνωση  πολιτογράφησης  </artgen/>  ομογενούς  αλλοδαπού  υπό 
στοιχεία: 
(επώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ  –  ελληνικοί  χαρακτήρες>  (<ΑΑΑΑΑΑΑ  –  λατινικοί 
χαρακτήρες>)  (όνομα)  <ΑΑΑΑΑΑΑ  –  ελληνικοί  χαρακτήρες>  (<ΑΑΑΑΑΑΑ  – 
λατινικοί  χαρακτήρες>)   (πατρώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ>,  γεν.  <00-00-0000> 
<στην .......>
Σχετ:<0000/00-00-0000> έγγραφό σας

Απαντώντας  στο  ανωτέρω  σχετικό,  σας  πληροφορούμε  ότι  με  την  αρ.πρωτ. 
<Φ.0000/0000/00-00-0000> απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στο αρ. <0000/00-00-
0000> ΦΕΚ (τεύχος Β') έγινε δεκτή η αίτηση <του> εν θέματι περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να <τον> καλέσετε για να δώσει τον όρκο του Έλληνα 
Πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄/2004)  όπως συμπληρώθηκε με τις  διατάξεις  του άρθρου 41 του Ν. 
3731/2008 ( ΦΕΚ 263/23-12-2008) και ισχύει.

Εφόσον <ο>  ανωτέρω ομογενής έχει ανήλικα τέκνα θα πρέπει με αίτησή <του> να 
ζητήσει την εγγραφή και των τέκνων <του> στα Μ.Α και δημοτολόγια του Δήμου 
όπου επιθυμεί να εγγραφεί και <ο ίδιος> . Με την ίδια αίτηση μπορεί να ζητήσει και  
τον  εξελληνισμό  του  κυρίου  ονόματος  και  του  επωνύμου  των  ανηλίκων  τέκνων 
<του>. 

Για τη δημοτολογική τακτοποίηση τυχόν ανηλίκων τέκνων να μας στείλετε, εφόσον 
δεν έχουν υποβληθεί:
Την αναφερόμενη αίτηση.
Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων.
Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό διαζυγίου.
(Ξενόγλωσσα και επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική)
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(9.) 

Πρόσκληση σε ορκωμοσία

ΠΡΟΣ :
<Ενδιαφερόμενος  - 
Διεύθυνση>

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε ορκωμοσία.

Σας πληροφορούμε ότι, με την αρ.πρωτ. <Φ.0000/0000/00-00-0000> απόφαση <του 
Γενικού  Γραμματέα  της  Α.Δ.  .......>,  περίληψη  της  οποίας  δημοσιεύτηκε  στο  αρ. 
<0000/00-00-0000> ΦΕΚ (τεύχος Β') έγινε δεκτή η αίτηση πολιτογράφησής σας.

Βάσει  των ανωτέρω και  κατ΄  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 4 του 
Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  7  του  ν. 
3838/2010, παρακαλούμε όπως προσέλθετε για ορκωμοσία στην διεύθυνση:

<Διεύθυνση ορκωμοσίας> την <00-00-0000> ημέρα <ημέρα ορκωμοσίας> και ώρα 
<00.00>. 

Παρακαλούμε κατά την προσέλευση σας:
α.  να  έχετε  μαζί  σας  αποδεικτικό  ταυτοπροσωπίας  (χορηγηθείσα  κατ’άρθρον  76 
παρ.6 του Ν.2910/2001 βεβαίωση ή επίσημο αντίγραφο ισχύοντος τίτλου διαμονής ή 
διαβατήριο σε ισχύ) και
β.  στην  περίπτωση  που  είστε  γονέας  ενός  ή  περισσότερων  ανήλικων  τέκνων,  να 
προσκομίσετε συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι,  η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται,  αν ο όρκος δεν 
δοθεί  εντός  ενός  έτους  από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβέρνησης.

Συνημ.: υπεύθυνη δήλωση
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(10.)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……………………..
ΤΜΗΜΑ…………………………………………………

Ο - Η 
Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(1):
Τόπος και Χώρα Γέννησης:
Αριθ. Ε.Δ.Τ.Ο. Αριθ. Διαβατηρίου:
Τόπος 
Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.:

Τηλ.: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ.  6  του  άρθρου  22  του  Ν.  1599/1986,  δηλώνω  ότι,  κατά  την  ημεροχρονολογία  της 
ορκωμοσίας μου ως Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης, έχω τα κάτωθι  ανήλικα τέκνα, τα οποία 
δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και θα την αποκτήσουν από εμένα βάσει του άρθρου 15 
παρ.4 του Ν.3284/2004):

Στοιχεία ανήλικων τέκνων
(ανεξαρτήτως γάμου από τον οποίο αποκτήθηκαν ή αναγνωρισθέντων τέκνων που 

αποκτήθηκαν εκτός γάμου)(3)

Επώνυμο:
Κύριο Όνομα:
Όνομα Πατέρα:
Όνομα Μητέρας:
Τόπος & Χώρα Γέννησης:
Ημερομηνία Γέννησης:
Τωρινή Ιθαγένεια:

Ημερομηνία: ………/……/201……

Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2)  «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  γεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά  με  έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.
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(11.) 

Πρακτικό Ορκωμοσίας

Αριθμός 
Πρακτικού:_____________

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

<Στην Πόλη> και στο κατάστημα της <Α.Δ. .....>, σήμερα την <00-00-0000> ημέρα 
<Ημέρα  Ορκωμοσίας>  και  ώρα  <00.00>  παρουσιάστηκε  ενώπιον  <του 
Διευθυντή  ......  >,<ο>  <ΑΑΑΑΑΑΑ  -  εξελληνισμένο>  <ΑΑΑΑΑΑΑ  - 
εξελληνισμένο> με όνομα πατρός <ΑΑΑΑΑΑΑ>, <ο οποίος> κατοικεί  στο Δήμο 
<Δήμος  Εγγραφής>   και  απέκτησε  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  την  αριθμ.  πρωτ. 
<Φ.0000/0000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού  Γραμματέα  της  Α.Δ.  .......> 
περίληψη της οποίας έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με 
αριθμ. <0000/00-00-0000> (τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ως 
κατωτέρω :

"Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο σύνταγμα και τους νόμους 
και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου, ως  Έλληνας  πολίτης"

<Ο ΟΡΚΙΣΑΣ> <Ο ΟΡΚΙΣΘΕΙΣ>

<Όνομα Επώνυμο> <Όνομα Επώνυμο>
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(12.) 

Εντολή Δημοτολόγησης 
(για  θήλεα  μόνον,  στους  άρρενες  εκδίδεται  απόφαση  εγγραφής  στα  Μ.Α.  με  
ενσωματωμένη την εντολή δημοτολόγησης – βλ. 2)

ΠΡΟΣ :
<Δήμος Εγγραφής>
-Αντίγραφο  του  αρ. 
<0000/00-00-00000> 
πρακτικού ορκωμοσίας
-Πρωτότυπο  ξενόγλωσσο 
Πιστοποιητικό  Γέννησης 
καθώς και μετάφρασή του

ΘΕΜΑ : Εγγραφή στο δημοτολόγιο ομογενούς <αλλοδαπής> υπό στοιχεία: 
Επώνυμο <ΑΑΑΑΑΑΑ>, Όνομα <ΑΑΑΑΑΑΑ>, Πατρώνυμο <ΑΑΑΑΑΑΑ>, γεν. 
<00-00-0000> <στην........> που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση 
με βάση <νομική βάση κτήσης>

Ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.  <.Φ00000/00000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού 
Γραμματέα της Α.Δ. .......>, η οποία δημοσιεύτηκε στο αρ. <0000/00-00-0000> ΦΕΚ 
(τεύχος Β') και με την οποία έγινε δεκτή η από <00-00-0000> αίτηση για κτήση της 
ελληνικής  ιθαγένειας  <της>  <αλλοδαπής>  υπό  στοιχεία  :  <ΑΑΑΑΑ> 
<ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ>,  όν.  πατρός  <ΑΑΑΑΑΑΑ>,  γεν.<00-00-0000>  <στην  ........  >, 
<η> ανωτέρω απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από την <00-00-0000>, ημερομηνία 
ορκωμοσίας <της> (αρ. <0000/00-00-0000> πρακτικό ορκωμοσίας), σύμφωνα με τις 
διατάξεις <νομική βάση κτήσης>.

Κατόπιν τούτου, παρακαλείσθε για την εγγραφή στο δημοτολόγιο σας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 497/1991: 
α.  <της  ιδίας>,  με  νομική  βάση κτήσης της  ελληνικής  ιθαγένειας  < νομική  βάση 
κτήσης > και 
β. των τυχόν άγαμων και ανήλικων τέκνων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15 παρ.4 του ν.3284/2004, με ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αυτήν της 
ορκωμοσίας <της> ανωτέρω.

ΚΟΙΝ :
1. ΥΠ.ΕΣ. (ηλεκτρονικά)
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Δ/νση Αλλοδαπών
2ο Τμήμα Ομογενών – Ιθαγένειας
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
3. Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Διαβατηρίων
Χίου 8, Καισαριανή 16121
4. <ΤΑ τόπου κατοικίας>
5. <Ενδιαφερόμενος - Διεύθυνση> ή/και <Προξενείο>
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(13.) 

Απόφαση εγγραφής αδηλώτου σε Μ.Α.

ΠΡΟΣ:
1) <Δήμος Εγγραφής>
Με συνημμένα : 
-Αντίγραφο  του  αρ. 
<0000/00-00-00000> 
πρακτικού ορκωμοσίας
-Πρωτότυπο  ξενόγλωσσο 
Πιστοποιητικό  Γέννησης 
καθώς και μετάφρασή του
2) <Στρατολογικό Γραφείο>

ΘΕΜΑ : Εγγραφή στα μητρώα αρρένων του <ομογενούς> αλλοδαπού υπό στοιχεία : 
(επώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ>  (όνομα)  <ΑΑΑΑΑΑΑ>  (πατρώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ> 
(μητρώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ>  γεν.  <00-00-0000>  <στην  .......>,  που  απέκτησε  την 
Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση με βάση <νομική βάση κτήσης>. 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Α.Δ. ...

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης" 
(ΦΕΚ 87 Α').
2. <Π.Δ. Σύστασης της υπηρεσίας>
3. <Εξουσιοδοτική απόφαση του ΓΓ της ΑΔ>
4.  Τις  διατάξεις  των  άρθρων 2  έως  και  6  του  Ν.  2119/1993  "  Κύρωση  Κώδικα 
διατάξεων  περί  Μητρώων  Αρρένων"  και  την  απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ.  με  αριθ. 
Φ.28700/17574/09-09-1993.
5. Την με αριθ.πρωτ. <Φ.0000/0000/00-00-0000> απόφαση <του Γενικού Γραμματέα 
της  Α.Δ.  .......>  που  εκδόθηκε  από  την  <υπηρεσία>,  με  την  οποία  έγινε  δεκτή  η 
αίτηση για κτήση της  Ελληνικής  Ιθαγένειας  του (επώνυμο) <ΑΑΑΑΑΑ> (όνομα) 
<ΑΑΑΑΑ>  (πατρώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑ>,  κατοίκου  <Δήμος  Κατοικίας>,  οδός 
<ΑΑΑΑΑΑΑ 00> και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. <0000/00-00-0000> 
(τεύχος Β').
6. Το αρίθμ. <0000/00-00-000> πρακτικό ορκωμοσίας της <υπηρεσία> του ανωτέρω.
7. Τα έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο, από τα οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω 
έχει  γεννηθεί  το  έτος  <0000>  (<έτος  γέννησης  ολογράφως>)  και  ότι  έχει  τις 
απαιτούμενες  προϋποθέσεις  για  να  εγγραφεί  στα  μητρώα  αρρένων,  αφού  έχει 
αποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια  <από την  00-00-0000 ημερομηνία  ορκωμοσίας 
του>, σύμφωνα με τις διατάξεις με <νομική βάση κτήσης>.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Καθορίζουμε  ως  έτος  γεννήσεως  του  αδήλωτου  υπό  στοιχεία  :  (επώνυμο) 
<ΑΑΑΑΑΑΑ> (όνομα)  <ΑΑΑΑΑΑΑ> (πατρώνυμο)  <ΑΑΑΑΑΑΑ> (μητρώνυμο) 
<ΑΑΑΑΑΑΑ>, το έτος <0000> (<έτος γέννησης ολογράφως>)
2. Εγκρίνουμε την εγγραφή του ανωτέρω στα μητρώα αρρένων του Δήμου <Δήμος 
Εγγραφής> ως κάτωθι:
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α/α 0000
Επώνυμο ΑΑΑΑΑΑΑΑ
Όνομα ΑΑΑΑΑΑΑ
Όνομα Πατέρα ΑΑΑΑΑΑΑ
Όνομα Μητέρας ΑΑΑΑΑΑΑ
Έτος Γεννήσεως 0000
Τόπος Γεννήσεως ΑΑΑΑΑΑΑ

Διεύθυνση Κατοικίας ΑΑΑΑΑΑΑ 00
<Δήμος>

Στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Αριθμός / Τόμος / Έτος : 
Θρήσκευμα :

Κατόπιν  τούτου  παρακαλείται  ο  Δήμος  <Δήμος  Εγγραφής> για  την  εγγραφή του 
ίδιου  στο  Μητρώο  Αρρένων  και  στα  Δημοτολόγια  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Ν. 2119/1993 και νομική βάση κτήσης <νομική βάση κτήσης>, καθώς 
και  των  τυχόν  ανήλικων  και  άγαμων  τέκνων  του  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  15  παρ.4  του  Ν.  3284/2004  και  με  ημερομηνία  κτήσης  της  ελληνικής 
ιθαγένειας αυτήν της ορκωμοσίας του ανωτέρω.

ΚΟΙΝ:
1. ΥΠ.ΕΣ. (ηλεκτρονικά)
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Δ/νση Αλλοδαπών
2ο Τμήμα Ομογενών – Ιθαγένειας
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
3. Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Διαβατηρίων
Χίου 8, Καισαριανή 16121
4. <ΤΑ τόπου κατοικίας>
5. <Ενδιαφερόμενος - Διεύθυνση > ή/και <Προξενείο>
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