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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 76 A'/09.07.2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την 

ως άνω ημερομηνία ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής 
ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ 
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους 
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια 
κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους 
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 
2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων 
χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». 
 

Με τον ανωτέρω νόμο και πιο συγκεκριμένα με το Μέρος Πρώτο «Τροποποίηση 

Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας» (άρθρα 1-3) αυτού επέρχονται σειρά 

από αποφασιστικές τομές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ - ν. 

3284/2004), κυρίως στη βάση μιας αντίληψης που σκοπό έχει να διασφαλίσει την 

ομαλή ανάπτυξη και ένταξη στην Ελληνική κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών 

που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα. 

   

Ελληνική
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Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν: α) στη ρύθμιση της εκκρεμότητας της 

δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και 

φοιτούν στην Ελλάδα καθώς και από αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από 

Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, μετά την 

έκδοση της 460/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 

με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1Α του 

Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 

και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 και β) στη ρύθμιση της δυνατότητας 

αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας από όσους αλλοδαπούς απέκτησαν αυτήν 

όντας ανήλικοι, εντός προθεσμίας από την ενηλικίωσή τους. 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται, προς ενημέρωσή σας, οδηγίες και 

διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων (άρθρα 1-3) 

του νέου νόμου, ως ακολούθως: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Α. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – (Άρθρο 1Α παρ. 1 

του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015) 

 

1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Με το άρθρο 1 του ν. 

4332/2015 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, που είχε 

εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και ρυθμίστηκαν εκ νέου οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν και η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί προκειμένου τέκνο αλλοδαπών που: 

 γεννιέται από την 9η-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) 

και μετά,  

 πραγματοποιεί εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και εξακολουθεί να 

φοιτά συνεχόμενα σε σχολείο στην Ελλάδα κατά το χρόνο υποβολής της 

κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του και 

 είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων 

του 

να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. 

 

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015):  Διευκρινίζεται 

ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4332/2015 στο πεδίο εφαρμογής του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ εμπίπτει, 

θεμελιώνοντας δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, και το τέκνο 

αλλοδαπών που: 

 έχει ήδη γεννηθεί (έως και την 8η-7-2015) στην Ελλάδα,  

 είναι ανήλικο κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. κατά 

την 9η-7-2015, 

 πραγματοποίησε ή πραγματοποιεί εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού 

και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε σχολείο στην Ελλάδα κατά το 

χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του και 
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 είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων 

του. 

 

Α1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

(απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους) 

 

1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη γέννηση και φοίτηση του τέκνου στην 

Ελλάδα: 

α. Γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα.  

i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί 

στη χώρα από την 9η-7-2015 και μετά και είναι ανήλικα κατά το χρόνο υποβολής 

της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους. 

ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015): Αφορά τέκνα που 

έχουν γεννηθεί στη χώρα έως και την 8η-7-2015 με την προϋπόθεση ότι κατά την 

9η-7-2015 είναι ανήλικα, ενώ η ανηλικότητά τους θα πρέπει να υφίσταται και 

κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους. 

 
β. Εγγραφή του τέκνου στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα 

ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των 

γονέων του. 

 

2) Προϋποθέσεις   συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής των γονέων του 

τέκνου:   

α. Συμπλήρωση από τον έναν εκ των γονέων του τέκνου πενταετούς συνεχούς 

νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης αυτού. 

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής 

αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του 

τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του 

τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησης αυτού.  

 

β. Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου (κατοχή οριστικού 

τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης-

δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου 

διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως 

αντικαταστάθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, 

βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την 

προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την 

αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς 

διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε 

αιτούντες άσυλο).  

 

γ. Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο 

υποβολής της κοινής αίτησης-δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά 

απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής: 
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i. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 

150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή άδεια 

διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως 

ισχύει, 

ii. άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 

3386/2005 (Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) 

και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν, 

iii. έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις 

διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), 

iv. τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος 

επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 

63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως 

ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς, 

v. ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένο από 

ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης 

διαμονής ομογενούς, 

vi. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

108 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 

vii. δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. 

 

Παράδειγμα 1: Τέκνο γεννημένο την 1η/1/2005 (δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 
4332/2015), έχει εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζει να 
παρακολουθεί ελληνικό σχολείο. Ο πατέρας του έχει συμπληρώσει ήδη κατά το 
χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του δεν διέθετε 
κατά το χρόνο εκείνο τίτλο νόμιμης διαμονής. Σήμερα κατέχουν ο μεν πατέρας 
άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε ισχύ, η δε η μητέρα τίτλο νόμιμης 
διαμονής ομογενούς σε ισχύ.  
Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση. 

 
Εάν το παραπάνω τέκνο αποφοίτησε από την Α΄ τάξη ελληνικού δημοτικού 
σχολείου, στη συνέχεια διέκοψε τη φοίτηση του ελληνικού σχολείου φοιτώντας 
σε τάξη αλλοδαπού σχολείου στην Ελλάδα (π.χ. αιγυπτιακού) και κατά το 
χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του παρακολουθεί 
και πάλι ελληνικό σχολείο,  οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική 
αίτηση-δήλωση. 

 
Παράδειγμα 2: Τέκνο γεννημένο την 1η/1/2005 (δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 
4332/2015), έχει εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζει να 
παρακολουθεί ελληνικό σχολείο. Οι γονείς του τακτοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
με άδεια διαμονής την 1η/1/2006 και σήμερα κατέχουν ο μεν πατέρας άδεια 
διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε ισχύ, η δε η μητέρα άδεια διαμονής δεύτερης 
γενιάς σε ισχύ.  
Οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση ακόμα και αν 
ο ένας εξ΄ αυτών συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα, δεδομένου 
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ότι η αφετηρία της απαιτούμενης δεκαετούς νόμιμης διαμονής τοποθετείται σε 
χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης του τέκνου. 
  

Παράδειγμα 3: Τέκνο που θα γεννηθεί την 1η/10/2015 (δηλ. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4332/2015), υπό την προϋπόθεση της εγγραφής του στην Α΄ τάξη του 
Δημοτικού και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου. Ο πατέρας 
του θα έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο γέννησής του τριετή νόμιμη διαμονή, 
ενώ η μητέρα του τακτοποιείται για πρώτη φορά με άδεια διαμονής ομογενούς 
την 10η/8/2016.    
 Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση με τη 
συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής του πατέρα, δηλ. την 1η/10/2022. 
 

 Α2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Οι γονείς του ανήλικου τέκνου υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο 

δήμος της διαμονής των αιτούντων, δήλωση-αίτηση υπογεγραμμένη και 

υποβαλλόμενη από κοινού, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

εγκύκλιο. 

 

2) Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, με 

καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής οιονδήποτε μεταβολών έχουν επέλθει, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976. 

 

3) Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, 

εφόσον τέτοιος υφίσταται. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το 

γάμο, απαιτείται η υποβολή και των σχετικών εγγράφων αναγνώρισης του 

τέκνου. 

 

4) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ. 

 

5) Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής, που εκδίδουν οι κατά περίπτωση 

αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της ΕΛ.ΑΣ.) από τις 

οποίες να προκύπτει είτε η συνεχής νόμιμη διαμονή ενός εκ των γονέων για 

τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου είτε η δεκαετής συνεχής 

νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, 

έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση αυτού και συμπληρούται μετά το 

χρόνο γέννησής του. 

 

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για γονέα που είναι υπήκοος τρίτης 

χώρας δεν υφίσταται υποχρέωσή του για προσκόμιση βεβαίωσης χρόνου 

νόμιμης διαμονής, εφόσον μπορούν να αντληθούν επαρκή και ικανοποιητικά 

στοιχεία περί της πενταετούς ή δεκαετούς (ανάλογα με την περίπτωση) 

συνεχούς νόμιμης διαμονής του μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης 
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αδειών διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διαχειρίζεται η κεντρική 

υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ. 

 

6) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, συνοδευόμενο από επίσημη 

μετάφρασή του, των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την 

χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά 

στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014). 

 

7) α. Βεβαίωση εγγραφής-παρακολούθησης της Α΄ τάξης ελληνικού δημοτικού 

σχολείου. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται κατά τη διάρκεια 

του αυτού εκπαιδευτικού έτους (δηλ. της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου) 

αρκεί η υποβολή μόνο αυτής της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από 

τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείο στο οποίο πραγματοποίησε εγγραφή και 

παρακολουθεί το τέκνο.  

β. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση 

από το τέκνο της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου απαιτείται η προσκόμιση 

μόνο βεβαίωσης/βεβαιώσεων παρακολούθησης ελληνικού σχολείου, που 

χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των οικείων σχολικών μονάδων. Από 

την εν λόγω βεβαίωση/βεβαιώσεις θα πρέπει να προκύπτουν, ξεκινώντας από 

την Α΄ Δημοτικού, οι σχολικές τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησε το τέκνο 

καθώς και η τάξη στην οποία φοιτά ή στην οποία ενεγγράφη το τέκνο κατά το 

χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του. Δεδομένου ότι κρίσιμο 

εδώ στοιχείο αποτελεί η παρακολούθηση από  το τέκνο ελληνικού σχολείου από 

την Α΄ τάξη του Δημοτικού και έπειτα συνεχόμενα μέχρι και το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης-αίτησης των γονέων του  υπολογίζεται και σχολικό έτος που τυχόν 

το τέκνο δεν διεξήλθε επιτυχώς. 

 

8) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 
εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» 
και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική 
προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από 
πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές. 

 

Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - (Άρθρο 1Β παρ. 1, 5α και 5β του ΚΕΙ 

και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015) 

 

Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  
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α. Άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ - Με το άρθρο 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ, όπως το άρθρο 

αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, θεμελιώνεται ίδιο δικαίωμα 

απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στον ανήλικο αλλοδαπό 

που: 

 έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνει μετά την 

9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και 

  είναι ανήλικος κατά το χρόνο που υποβάλλεται από τον ίδιο η σχετική 

δήλωση-αίτηση. 

β. Άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ - Με το άρθρο 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ, όπως το άρθρο 

αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, ορίζεται ότι δυνατότητα 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υφίσταται και στο πρόσωπο του αλλοδαπού 

που: 

 έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνει μετά την 

9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 

 είναι ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω 

απαιτούμενης φοίτησης, 

  δεν θα προβεί ως ανήλικος, μέχρι δηλ. την ενηλικίωσή του, στην υποβολή 

της σχετικής δήλωσης-αίτησης. 

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην 

περίπτωση αυτή μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του. 

γ. Άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ - Με το άρθρο 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο 

αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, παρέχεται η δυνατότητα 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης και στον αλλοδαπό που: 

  ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα 

τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

 είναι ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω 

απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν έχει υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. 

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην 

περίπτωση αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την 

ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης. 
 

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

α. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β 

παρ. 1 του ΚΕΙ – Από τον συνδυασμό των υπόψη άρθρων προκύπτει ότι 

δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και 

στον αλλοδαπό που: 

 έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε 

εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι 

τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

 ήταν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω 

απαιτούμενης φοίτησης και  
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 είναι ενήλικος κατά την 9η /7/2015. 

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην 

περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.   

β. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β 

παρ. 5β του ΚΕΙ - Από τον συνδυασμό των υπόψη άρθρων προκύπτει ότι 

δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και 

στον αλλοδαπό που: 

 έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε 

εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι 

τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

 ήταν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω 

απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. 

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην 

περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.   

  

Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

(απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους) 

 

1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα: 

- Επιτυχής παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα: 

α. Πάγιες διατάξεις:  

i. Άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Αφορά ανήλικους κατά το χρόνο της 

υποβαλλόμενης από τους ίδιους δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς,  που έχουν ήδη 

ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την 

επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

ii. Άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ - Αφορά ενήλικους κατά το χρόνο υποβολής της 

δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς που δεν έχουν ωστόσο υπερβεί το 21ο έτος της 

ηλικίας τους, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή 

ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα 

τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης. 

iii. Άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ - Αφορά ενήλικους κατά το χρόνο υποβολής της 

δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς που ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την 

επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ενήλικοι κατά 

το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης αλλά όχι 

πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους. 

β. Μεταβατικές διατάξεις: 

i. Άρθ.  2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β 

παρ. 1 του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά την 9η/7/2015 αλλοδαπούς που έχουν 
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ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα 

τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης. 

ii. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β 

παρ. 5β του ΚΕΙ - Αφορά ενήλικους  αλλοδαπούς που έχουν ήδη ολοκληρώσει 

πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

όντες ενήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω 

απαιτούμενης φοίτησης, όχι πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους. 

Σημείωση: α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, 

αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι 

τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι 

επιτυχής.   

β. Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης 

αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα λογίζεται η 30η Ιουνίου 

του τελευταίου έτους σπουδών. 

 

2) Προϋποθέσεις   συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:   

- Νόμιμη διαμονή του αιτούντα ανήλικου αλλοδαπού ή του αιτούντα ενήλικου 

αλλοδαπού κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος 

οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την 

παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 

4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής 

δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του 

κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που 

τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  

 

Παράδειγμα 1: Ανήλικος αλλοδαπός, ηλικίας 17 ετών κατά την 9η/7/2015 
(ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015), παρακολούθησε επιτυχώς τις έξι 
τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Μπορεί να υποβάλλει ο 
ίδιος όντας ανήλικος δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ. Αλλά και εάν δεν 
προβεί κατά το χρόνο της ανηλικότητάς του στην υποβολή της σχετικής 
δήλωσης-αίτησης διατηρεί το δικαίωμα να πράξει τούτο μέχρι τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ.   
 
Παράδειγμα 2: Ανήλικος αλλοδαπός, ηλικίας 15 ετών και έξι μηνών κατά την 
9η/7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015), παρακολούθησε επιτυχώς 
τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και την πρώτη τάξη του Λυκείου, πρόκειται δε να 
ολοκληρώσει τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε ηλικία 17 ετών και 6 
μηνών. Μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος όντας ανήλικος δήλωση-αίτηση για την 
κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 
1 του ΚΕΙ στις 30-6-2017. Αλλά και εάν δεν προβεί κατά το χρόνο της 
ανηλικότητάς του στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης διατηρεί το 
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δικαίωμα να πράξει τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του 
κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ.   
 
Παράδειγμα 3: Ανήλικος αλλοδαπός κατά την 9η/7/2015 (ημερομηνία 
δημοσίευσης του ν. 4332/2015) παρακολούθησε επιτυχώς ενόσω ήταν ανήλικος 
τρία έτη στο Γυμνάσιο και δύο έτη στο Λύκειο (Α΄ και Β΄ Λυκείου), πρόκειται δε 
να ολοκληρώσει την τελευταία Γ΄ τάξη του Λυκείου έξι  μήνες μετά την 
ενηλικίωσή του. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της 
Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5β του 
ΚΕΙ,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία 
συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης. 
 
Παράδειγμα 4: Αλλοδαπός 29 ετών κατά την 9η/7/2015  (ενηλικιωθείς δηλ. πριν 
τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τις έξι 
τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ενόσω ήταν ανήλικος.  
Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 
4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ εντός 
προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. 
έως και την 9η /7/2018.  
 
Παράδειγμα 5: Αλλοδαπός 30 ετών κατά την 9η/7/2015  (ενηλικιωθείς δηλ. πριν 
τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη 
στο Γυμνάσιο και ένα έτος στο Λύκειο ενόσω ήταν ανήλικος, αλλά ολοκλήρωσε 
επιτυχώς τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας του και πιο συγκεκριμένα σε ηλικία 22 ετών.  Μπορεί να 
υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω 
φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 
4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ εντός 
προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. 
έως και την 9η /7/2018.  
 
Παράδειγμα 6: Αλλοδαπός 25 ετών κατά την 9η/7/2015  (ενηλικιωθείς δηλ. πριν 
τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος  ολοκλήρωσε επιτυχώς τις έξι τάξεις 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας του και πιο συγκεκριμένα σε ηλικία 24 ετών.  Δεν μπορεί να υποβάλλει 
δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε 
σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ καθόσον η 
ημερομηνία κατά την οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς των απαιτούμενη σχετική 
φοίτηση τοποθετείται χρονικά πέραν του 23ου έτους της ηλικίας του. Υφίσταται, 
ωστόσο, η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού εφόσον πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις να επιδιώξει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με την 
διαδικασία της πολιτογράφησης. 
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Β2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο αλλοδαπός (είτε ανήλικος είτε ενήλικος ανάλογα με την περίπτωση) υποβάλλει 

στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική 

αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη 

δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. 

 

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι 

αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι 

δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε 

καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να 

προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο 

της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο 

καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, 

αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές 

αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του. 

 

3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ. 

 

4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων 

χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς 

του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014). 

 

5) Βεβαίωση  επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 

οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφονται τα 

σχολικά έτη και οι τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε 

επιτυχώς.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, 

αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι 

τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι 

επιτυχής. Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου 

απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν 

διεξήλθε επιτυχώς.  Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. 

β. Δεδομένου ότι στα πιστοποιητικά που χορηγούνται για τη βεβαίωση της 

επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αναγράφονται μόνο τα έτη σπουδών, η υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αλλοδαπού 
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μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ως καταληκτική ημερομηνία 

συμπλήρωσης αυτής θα πρέπει να λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους 

σπουδών. 

 

6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών 

του στοιχείων, εφόσον επιθυμεί τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι 

ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης περί κτήσης 

της ελληνικής ιθαγένειας. 

 

6) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 
εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» 
και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική 
προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από 
πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές. 

 

Γ. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΙ Η ΤΕΙ - (Άρθρο 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ και 

άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015) 

 

1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 

4332/2015, καθιερώνεται ένας νέος τρόπος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας 

λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σύμφωνα με τις εν 

λόγω διατάξεις ενήλικος αλλοδαπός που: 

 αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-

2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) και μετά, εφόσον 

διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη 

Ελλάδα,  

θεμελιώνει ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του δικαίωμα κτήσης της 

Ελληνικής Ιθαγένειας.  

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 

υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθ. 1Β παρ. 2  του ΚΕΙ): Σύμφωνα με τις μεταβατικές 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 δικαίωμα κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνει ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του και ο 

ενήλικος αλλοδαπός που: 
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 έχει ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από τμήμα ή σχολή ελληνικού 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα. 

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 

υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό εντός   προθεσμίας τριών ετών 

από την ημερομηνία  δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η-7-2018. 

 

Γ1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

(απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους) 

 

1) Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα: 

α. Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 

Ελλάδα. 

β. Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2  του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που 

αποφοιτούν από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 

και μετά. 

ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθ. 1Β παρ. 2  του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που έχουν ήδη 

αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

2) Προϋποθέσεις   συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:   

- Νόμιμη διαμονή  του αλλοδαπού (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής 

σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος 

οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την 

παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 

4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής 

δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του 

κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που 

τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  

 

Γ2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο ενήλικος αλλοδαπός  υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής 

του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην 

παρούσα εγκύκλιο. Ειδικότερα: 

i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2  του ΚΕΙ): Αλλοδαπός που αποφοιτά από 

ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά 

υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του 

από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ



 14 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναρκτήριο γεγονός για τον υπολογισμό της ως άνω τριετούς 

αποκλειστικής προθεσμίας αποτελεί η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου 

σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αναγράφεται  στο αντίγραφο 

πτυχίου ή διπλώματος.  
 

ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015): Αλλοδαπός που 

αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και την 8η-7-2015 

υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός   

προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. 

έως και την 9η-7-2018. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αλλοδαποί που επειδή δεν έχουν ακόμη ορκιστεί και λάβει το 

σχετικό πτυχίο/δίπλωμά τους προσκομίζουν βεβαίωση περί επιτυχούς 

ολοκλήρωσης των σπουδών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  των 

μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, εφόσον στην 

ως άνω βεβαίωση  αναγράφεται ως ημεροχρονολογία περάτωσης των σπουδών 

τους ημερομηνία έως και την 8η-7-2015. 

 

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμο έγγραφο 

πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι 

αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι 

δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε 

καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να 

προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο 

της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο 

καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, 

αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές 

αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του. 

 

3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ. 

 

4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων 

χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς 

του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014). 

 

5) Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα. 

 

6) Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ 

η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.   

Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται 

στον ενδιαφερόμενο πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου 

του και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα 

μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό 

διδακτικών μονάδων. 
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6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών 

του στοιχείων, εφόσον επιθυμεί τούτο. 

 

7) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 
εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» 
και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική 
προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από 
πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές. 

 

Δ. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - (Άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4332/2015) 

 

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 

ελήφθη, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης και αποκατάστασης της προκληθείσας 

νομικής ανασφάλειας, μέριμνα για τις υποβληθείσες σύμφωνα με το 

προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 1Α του ΚΕΙ, όπως είχε εισαχθεί με το 

άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και άρθρο 24 του ν. 3838/2010) αιτήσεις κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα, οι οποίες  κατέστησαν εν τοις πράγμασι ανενεργές, αφού 

η εξέτασή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανεστάλη με σχετική εγκύκλιο του 

τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί μακρό χρονικό διάστημα. 

  

Για τις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις προσδιορίστηκε ουσιαστικά ότι αυτές 

κατοχυρώνουν: 

1) το δικαίωμα του/των αιτούντα/ων για την κατά προτεραιότητα εκ νέου 

εξέταση από τις υπηρεσίες σας της δυνατότητας υπαγωγής τους στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 και του άρθρου 1Β του ΚΕΙ, 

όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ιδίου νόμου, υπό την έννοια 

συνδρομής των ανά περίπτωση απαιτούμενων νέων προϋποθέσεων κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4332/2015, ήτοι την 

9η/7/2015 και  

2) τη μη υποχρέωση καταβολής νέου παραβόλου, εφόσον φυσικά  στα στοιχεία 

του οικείου φακέλου περιλαμβάνεται το αποδεικτικό ύψους 100 ευρώ που 

εισπράχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου κατά την υποβολή 

της αρχικής αίτησης.  

 

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι για όσους αλλοδαπούς αυτής της 

κατηγορίας προσέρχονται στις υπηρεσίες σας θα πρέπει απαραιτήτως να 

διενεργήσετε σχετικό έλεγχο προκειμένου καταρχήν να διαπιστωθεί ότι 

συντρέχουν κατά την 9η/7/2015 οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους σε μία από τις 

περιπτώσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπουν οι νέες διατάξεις 
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των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ. Η πραγματοποίηση του παραπάνω ελέγχου 

προϋποθέτει και συνεπάγεται την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους 

αλλοδαπούς και νέας σχετικής δήλωσης-αίτησης, ανάλογα με την περίπτωση, με  

παράλληλη επικαιροποίηση όσων από τα ήδη υποβληθέντα από αυτούς 

δικαιολογητικά χρειάζονται ανανέωση ή/και προσκόμιση/αναζήτηση τυχόν 

νέων, απαιτούμενων για την υπαγωγή τους στις νέες ρυθμίσεις, δικαιολογητικών 

και λοιπών στοιχείων.  

 

Σημειώνεται ότι αλλοδαπά πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον οικείο 

φάκελο και τα οποία είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα θα 

πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις υπηρεσίες σας ανεξαρτήτως του χρόνου 

έκδοσης αυτών.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις  των νέων 

άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ (με κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματός τους 

άνευ της καταβολής νέου παραβόλου) διατηρούν και οι αλλοδαποί, οι οποίοι 

είχαν αρχικά αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην 

Ελλάδα ή φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό είχε εισαχθεί με το 

άρθρο 1 του ν. 3838/2010 καθώς και του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 και 

παραιτήθηκαν της αίτησης αυτής (συνεπεία της αναστολής εφαρμογής των 

ανωτέρω διατάξεων) προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα πολιτογράφησης, η 

εξέταση του οποίου εκκρεμεί.   

 

 Δεδομένου πάντως ότι υποβληθείσες σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό 

πλαίσιο αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 

φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα εξακολουθούν να εκκρεμούν όχι 

μόνο στις υπηρεσίες σας αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων 

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αμελλητί τους Δήμους της χωρικής σας 

αρμοδιότητας περί της υποχρέωσής τους να σας αποστείλουν άμεσα τις υπόψη 

εκκρεμείς αιτήσεις, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατά προτεραιότητα 

εξέταση και των αιτήσεων αυτών.  

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων 

ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 

 

1) Οι αιτούντες (α. γονείς για λογαριασμό του τέκνου τους που γεννήθηκε και 

φοιτά σε σχολείο στην Ελλάδα, β. ανήλικοι ή ενήλικοι αλλοδαποί λόγω φοίτησης 

σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και γ. ενήλικοι αλλοδαποί λόγω αποφοίτησης 

από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ) υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο 

δήμος της διαμονής τους, δήλωση-αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Σημείωση: Σε ό,τι αφορά στη διακρίβωση του γεγονότος της πραγματικής 

εγκατάστασης των αιτούντων σε Δήμο ο οποίος υπάγεται στη χωρική 

αρμοδιότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σημειώνεται ότι το εν 

λόγω στοιχείο αποδεικνύεται με τη χρήση κάθε πρόσφορου αποδεικτικού μέσου, 

υπό την έννοια ότι ουσιαστικά εξετάζεται  από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης οτιδήποτε αποδεικνύει τη διαμονή των αιτούντων 

αλλοδαπών. 

Στο πλαίσιο αυτό αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτει η πραγματική 

εγκατάσταση και που υποβάλλουν διαζευκτικά οι αιτούντες αλλοδαποί 

αποτελούν είτε η απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ είτε το αντίγραφο 

εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), είτε 

θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο.   

 

2)  Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο (βεβαιώσεις 

αποδεικτικών νομίμου διαμονής προγενεστέρων ετών, βεβαιώσεις εγγραφής και 

φοίτησης, απολυτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχία ή διπλώματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα και όχι σε 

πρωτότυπη μορφή (όταν δηλ. υποβάλλονται απλές φωτοτυπίες και όχι τα ίδια τα 

έγγραφα όπως αυτά εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές), τα 

αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές έκδοσής τους προκειμένου να διαπιστωθεί η 

γνησιότητά τους. Με στόχο την επίσπευση της ανωτέρω διαδικασίας σκόπιμο 

είναι αυτή να πραγματοποιείται τηλεομοιοτυπικά (μέσω φαξ) καθώς και με κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσο.   
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Διευκρινίζεται ότι παρέλκει ο έλεγχος γνησιότητας στις 

ισχύουσες άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών όταν η σχετική επιβεβαίωση 

μπορεί να γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης αδειών 

διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διαχειρίζεται η κεντρική 

υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ. 

β. Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται και παραπάνω (σημείο Α2 περ. 5 της 

παρούσας εγκυκλίου) εφόσον μπορούν να αντληθούν επαρκή και ικανοποιητικά 

στοιχεία μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος περί της πενταετούς ή 

δεκαετούς (ανάλογα με την περίπτωση) συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα 

που είναι υπήκοος τρίτης χώρας δεν υφίσταται υποχρέωσή του για προσκόμιση 

βεβαίωσης χρόνου προηγούμενης νόμιμης διαμονής του. 

 

3) α. Στην περίπτωση που την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας αιτείται ενήλικος 

αλλοδαπός η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πριν από την 

έκδοση της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναζητεί 

αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, 

πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του 

τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα περί του αν συντρέχουν στο πρόσωπο 

του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας  (σχετική διάταξη άρθρο 7 

παρ. 2 του ΚΕΙ). Η σχετική απόφαση εκδίδεται εφόσον δεν συντρέχουν ποινικό 
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κώλυμα ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας (άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄, άρθρο 

5Β του ΚΕΙ).  

β. Στην περίπτωση που η υποβαλλόμενη από ενήλικο αλλοδαπό δήλωση-αίτηση 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας (λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα ή λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αυτού περί εξελληνισμού των 

ονοματεπωνυμικών του στοιχείων διευκρινίζεται ότι με τη διαδικασία αυτή, η 

οποία σκοπεί στην ακόμα μεγαλύτερη ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των  

αιτούντων αλλοδαπών, δεν επιτρέπεται η ριζική αλλαγή του ονόματος ή του 

επωνύμου του ή και των δύο μαζί. 

Στο πλαίσιο αυτό ο δικαιούμενος ενήλικος αλλοδαπός μπορεί να ζητήσει: 

- τη μετατροπή σε ελληνική εκδοχή της κατάληξης του κυρίου ονόματος και του 

επωνύμου του, 

- την ορθή απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα που λόγω της χρήσης 

υποκοριστικού ή λόγω του αλφαβήτου της χώρας προέλευσής τους δεν έχουν 

αποδοθεί ορθώς,  

- τη μετατροπή της ορθογραφίας τους. 

 

Παραδείγματα εξελληνισμού ονοματεπωνυμικών στοιχείων παρατίθενται στο 

στον Πίνακα 1 του παραρτήματος της αριθ. 11 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας 

(σχ. αριθ. πρωτ. Φ.130181/10322/16-4-2014 και ΑΔΑ:ΒΙΗΝΝ-ΝΝΥ). 
 

4) Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πληρούνται όλες οι 

οριζόμενες από το νόμο σχετικές προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση με την οποία 

διαπιστώνει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.  

 

5) Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει την 

παραπάνω απόφαση που εξέδωσε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την προβλεπόμενη δημοσίευσή 

της σε περίληψη. 

 

6) Ο Δήμος προβαίνει στην δημοτολογική εγγραφή του τέκνου ή του αιτούντα 

αλλοδαπού μόλις αποσταλεί σε αυτόν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση το 

φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύεται σε περίληψη η 

σχετική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Ημεροχρονολογία κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας  είναι αυτή της δημοσίευσης 

της περίληψης στην ΕτΚ, ανεξαρτήτως της νομικής βάσης κτήσης. 

 

7) Τέλος και προς αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις 

που αιτούνται την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας:  

 γονείς ανήλικου τέκνου, λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ ή 

του άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015) ή 

 ανήλικος αλλοδαπός, λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

(κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ), 
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δεν ασκεί καμία επιρροή και δεν μεταβάλλει ούτε τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά ούτε την ακολουθητέα διαδικασία το γεγονός ότι εκκρεμούσης 

της διαδικασίας το ανήλικο τέκνο ή ο ανήλικος αλλοδαπός αντίστοιχα 

ενηλικιώνεται. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 

 

1) Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα  (άρθ. 1Α του ΚΕΙ και άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015): 

Προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της κοινής δήλωσης-

αίτησης των γονέων μέχρι την έκδοση της απόφασης του  Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (βλ. παρ. 3 του άρθ. 1Α του ΚΕΙ). 

 

2) Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα:  

αα. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε 

σχολείο στην Ελλάδα (άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ): Προθεσμία έξι μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης-αίτησης του ανήλικου αλλοδαπού μέχρι την 

έκδοση της απόφασης του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (βλ. παρ. 

4α του άρθ. 1Β του ΚΕΙ).  

ββ. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε 

σχολείο στην Ελλάδα (άρθ. 1Β παρ.  5α και 5β του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 

4332/2015): Προθεσμία έξι μηνών για την διερεύνηση της ποινικής κατάστασης 

του ενήλικου αιτούντα αλλοδαπού και συνολική προθεσμία ενός έτους από την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης-αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας με την έκδοση της απόφασης του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ. 4 του ΚΕΙ (βλ. παρ. 5γ του άρθ. 1Β του ΚΕΙ). 

 

3) Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή 

ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ και άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015): 

Προθεσμία έξι μηνών για την διερεύνηση της ποινικής κατάστασης του ενήλικου 

αιτούντα αλλοδαπού και συνολική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης-αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την 

έκδοση της απόφασης του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 31 παρ. 4 του ΚΕΙ (βλ. παρ. 4β του άρθ. 1Β του ΚΕΙ). 

 

Z. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 

1) Σημειώνεται ότι στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου παρατίθενται 

υποδείγματα α. δηλώσεων-αιτήσεων (Παράρτημα 1: σύνολο υποδειγμάτων 9), β. 

αποφάσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε 

σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ ή 

και των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και 

λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα καθώς και λόγω αποφοίτησης από 
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τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

1Β του ΚΕΙ ή και των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 

4332/2015 (Παράρτημα 2: σύνολο υποδειγμάτων 11) και γ. αντίστοιχων 

περιλήψεών τους προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(Παράρτημα 3: σύνολο υποδειγμάτων 11). 

 

Όσον αφορά στους αλλοδαπούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

μεταβατικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (είχαν δηλ. 

υποβάλλει σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο αιτήσεις κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα οι οποίες κατέστησαν ανενεργές) και αποκτούν την 

ελληνική ιθαγένεια κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των νέων άρθρων 1Α και 1Β 

του ΚΕΙ, υπαγόμενοι σε έναν από τους τρόπους κτήσης των άρθρων αυτών, θα 

χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα, ανά περίπτωση, υποδείγματα αποφάσεων και 

περιλήψεων που παρατίθενται στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου με την 

προσθήκη στο προοίμιο αυτών αφενός των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 

του ν. 4332/2015 και αφετέρου και των στοιχείων της αρχικής εκκρεμούς αίτησής  

τους. 

 

2) Διευκρινίζεται ότι στο προοίμιο των παραπάνω υποδειγμάτων αποφάσεων 

κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας περιέχεται το ελάχιστο απαιτούμενο 

περιεχόμενο αυτού. Για παράδειγμα σε περίπτωση υπογραφής των εν λόγω 

αποφάσεων από άλλο διοικητικό όργανο στο οποίο είτε έχει μεταβιβαστεί η 

σχετική αρμοδιότητα είτε έχει ανατεθεί η εξουσία προς υπογραφή (άρθ. 9 παρ. 4 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – ν. 2690/1999) είναι εύλογο ότι το προοίμιο 

της εκδοθείσας απόφασης συμπληρώνεται κάθε φορά από την αντίστοιχη 

κανονιστική πράξη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Α. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΜΑ 

ΤΕΚΝΑ    

 

1) ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 1Β παρ. 6 του ΚΕΙ): 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο 

αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, προβλέφθηκε, σε απόλυτη 

αρμονία με την αρχή της ενότητας της ιθαγένειας γονέων και τέκνων, η κτήση 

της ελληνικής ιθαγένειας από το τέκνο ο γονέας του οποίου αποκτά την ελληνική 

ιθαγένεια λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω αποφοίτησης 

από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων  του 

άρθρου 1Β του ΚΕΙ και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015), εφόσον κατά 

το χρόνο δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης του γονέα του είναι ανήλικο 

και άγαμο. 
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2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθ. 2 παρ. 4 του ν. 4332/2015): 

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 

προσδιορίστηκε ότι το τέκνο αλλοδαπού ο οποίος έχει ήδη αποκτήσει την 

ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως είχε εισαχθεί με το 

άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010, καθίσταται και 

αυτό Έλληνας αναδρομικά και χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του ήταν ανήλικο και άγαμο.  

 

Εξυπακούεται ότι κρίσιμο, σύμφωνα με τα παραπάνω, κριτήριο αποτελεί η 

ανηλικότητα και η αγαμία του τέκνου, στοιχεία τα οποία αμφότερα θα πρέπει να 

συντρέχουν ειδικά για τη περίπτωση αυτή μόνο κατά την ημερομηνία κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του και όχι κατά το χρόνο που ο οικείος 

Δήμος θα προβεί στην σχετική  δημοτολογική  εγγραφή. 

 

Ενόψει της παραπάνω ρύθμισης παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους 

Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας περί της υποχρέωσής τους για 

δημοτολογική εγγραφή/τακτοποίηση των αλλοδαπών που πληρούν τις ως άνω 

προϋποθέσεις, με ημεροχρονολογία κτήσης ιθαγένειας την ημερομηνία κτήσης 

της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα τους και νομική βάση κτήσης τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015.  

 

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ ΚΕΙ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΕΚΝΑ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ 
 

Με το άρθρο 19 του ΚΕΙ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του ν. 4332/2015, αναγνωρίζεται πλέον η δυνατότητα εκούσιας 

αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας σε όλες τις περιπτώσεις ατόμων που την 

απέκτησαν ενόσω ήταν ανήλικοι χωρίς την εκδήλωση  σχετικής δήλωσης 

βούλησης  περί αυτού. 

 

Στο ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διάταξης υπάγονται: 

α) το ανήλικο και άγαμο τέκνο αλλοδαπού που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια 

λόγω πολιτογράφησης  του γονέα του, 

β) το ανήλικο και άγαμο τέκνο αλλοδαπού που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 3284/2004, 

γ) το ανήλικο και άγαμο τέκνο αλλοδαπού που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1Β ν. 3284/2004 όπως το 

άρθρο αυτό  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, 

δ) το ανήλικο και άγαμο τέκνο αλλοδαπού που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, 

ε) το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με κοινή 

δήλωση-αίτηση των γονέων του βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του 
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άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 όπως το άρθρο αυτό είχε προστεθεί με το άρθρο 1 

του ν. 3838/2010  καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 24 ν. 3838/2010, 

στ) το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με κοινή 

δήλωση-αίτηση των γονέων του κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του 

άρθρου 1A του ν. 3284/2004 όπως το άρθρο αυτό  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4332/2015 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015. 

 

Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται είτε στο Δήμο στον οποίο είναι δημότης ο αιτών 

είτε αν κατοικεί στην αλλοδαπή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου 

κατοικίας του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωση 

του. 

 

Η αίτηση – δήλωση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και η απόφαση περί απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας εκδίδεται από 

το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός.  

Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για 

λόγους σεβασμού στην προσωπικότητα των αιτούντων οι οποίοι απέκτησαν την 

ελληνική ιθαγένεια χωρίς την έκφραση της βούλησής τους θεσπίστηκε δέσμια 

αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποδοχής της 

αίτησής τους. Η αίτηση δεν δύναται να γίνει αποδεκτή αν ο αιτών καθίσταται 

ανιθαγενής. 

 

Η εγκύκλιος αυτή με τα σχετικά υποδείγματα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο 

του Υπουργείου (www.ypes.gr) στην ενότητα “Γ.Γ. Πληθυσμού και Κοινωνικής 

Συνοχής” - “Διεύθυνση Ιθαγένειας” - Εγκύκλιοι”  προκειμένου να καθίσταται 

εφικτή η άμεση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών σας κατά περίπτωση χρήση 

τους. 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

προσωπικό του Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Διεύθυνσης μας ως 

ακολούθως:   

Ρασούλη Μαρία (Προϊστάμενη Τμήματος) – 213 136 1711 – m.rasouli@ypes.gr 

Κωνσταντινίδου Κυριακή  - 213 136 1650 - k.konstantinidou@ypes.gr 

Πιοτόπουλος Σταύρος – 213 136 1690 – s.piotopoulos@ypes.gr 

Πραδάν Έρικα – 213 136 1687 - epradan@ypes.gr 

 

 

                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας   

 

 

    Βασίλειος Παπαδόπουλος 

 

 

http://www.ypes.gr/
mailto:m.rasouli@ypes.gr
mailto:k.konstantinidou@ypes.gr
mailto:s.piotopoulos@ypes.gr
mailto:epradan@ypes.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. Tις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας  

α. Γραφεία Συντονιστών 

β. Γεν. Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας  

γ. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων  

(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας 

εγκυκλίου στα Τμήματα Ιθαγένειας, Πολιτογράφησης και Αστικής Κατάστασης 

και Κοινωνικής Ένταξης που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους)  

2. Υπ. Εξωτερικών 

Ε3 Δ/νση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων 

3. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων 

- Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 

4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 

5. Συνήγορος του Πολίτη 

 

αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 

3. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 

5. Γεν. Δ/νση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής   

6. Δ/νση Ιθαγένειας 

7. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής  

8. Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

9. Γραφείο Τύπου 

 

αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9η-7-2015 και φοιτά 
σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α του ΚΕΙ. 
 
2.  Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και την 8η-7-2015 και 
φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 1 του 
άρθ. 1Α του ΚΕΙ. 
 
3. Ανήλικος αλλοδαπός που έχει ολοκληρώσει επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και είναι ανήλικος κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης – αίτησης - παρ. 1 του άρθ.  1B του ΚΕΙ. 
 
4. Αλλοδαπός που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως ανήλικος τη φοίτηση ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του - παρ. 5α του άρθ.  1B του ΚΕΙ. 
 
5.  Αλλοδαπός που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μετά την 9η-7-2015 τη φοίτηση ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα, β. ήταν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
φοίτησής του αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του και γ. κατά το χρόνο 
υποβολής της δήλωσης-αίτησης δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία 
συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης - παρ. 5β του άρθ.  1B του ΚΕΙ. 
 
6. Αλλοδαπός που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πριν την 9η-7-2015 τη φοίτηση ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα, β.  ήταν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
φοίτησής του και γ. ήταν ενήλικος κατά την 9η-7-2015 και δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από 
την ίδια ως άνω ημερομηνία - παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του ΚΕΙ. 
 
7. Αλλοδαπός που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πριν την 9η-7-2015 τη φοίτηση ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα, β.  ήταν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
φοίτησής του αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του και γ. δεν έχουν παρέλθει 
τρία έτη από την 9η-7-2015 - παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του ΚΕΙ. 
 
8. Αλλοδαπός που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην 
Ελλάδα - παρ. 2 του άρθ. 1Β του ΚΕΙ. 
 
9. Αλλοδαπός που έχει αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
στην Ελλάδα - παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 2 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  11  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα από την 09-07-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (παρ. 1 του 
άρθρου 1Α  του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ανήλικου τέκνου (2): 

Επώνυμο: ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: …………………………………. 

Ημερομηνία γέννησης: ………………….………………….. 

Ληξιαρχείο σύνταξης εμπρόθεσμης πράξης γέννησης : …………………………………. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων (2) – (3):  

    ΠΑΤΕΡΑΣ   ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ………………………   …………………….. 

Κύριο όνομα:    ………………………   ………………………  

Ιθαγένεια:   ………………………   ………………………  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  ………………………   ………………………  

Αρ. ισχύοντος τίτλου διαμονής 

/Αρχή έκδοσης:               ………………………                 ………………………  

Δήμος διαμονής:  ………………………   ………………………  

Διεύθυνση κατοικίας:  ………………………   ………………………  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………   ………………………  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄), το ανήλικο τέκνο υπό τα αναγραφόμενα στην 
παρούσα αίτηση στοιχεία, δεδομένου ότι: 

α) Γεννήθηκε στην Ελλάδα την ………………… (4) 

β) Είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – αίτησης   

γ) Έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο μέχρι σήμερα  

δ) Και οι δύο γονείς του διαμένουν νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της 
παρούσας δήλωσης - αίτησης (5) 
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ε) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του κατέχει κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας 
δήλωσης – αίτησης έναν εκ των περιοριστικά απαριθμούμενων στην παρ. 1γ του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τίτλων νόμιμης διαμονής και συγκεκριμένα (6) 
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..  

στ) i.  Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του είχε ήδη συμπληρώσει πενταετή συνεχή 
νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου. Ειδικότερα ο/η 
πατέρας/μητέρα  διαμένει νόμιμα στη χώρα από την ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ  □ (7) 

Ή  

ii. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της 
παρούσας δήλωσης – αίτησης δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα, η οποία όμως 
έχει ξεκινήσει (έστω και κατά μία ημέρα) πριν από τη γέννηση αυτού. Ειδικότερα ο/η 
πατέρας/μητέρα διαμένει νόμιμα στη χώρα από την ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ □ (7) 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης                      Οι αιτούντες-δηλούντες γονείς 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

            Ο πατέρας        Η μητέρα 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η κοινή δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των γονέων. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Σε περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας 
(αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή 
ανιθαγενούς) συμπληρώνονται αντιστοίχως τα πεδία από τον εναπομείναντα γονέα ή αυτόν στον 
οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση τέκνου διαζευγμένων 
γονέων η δήλωση - αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. 
(4) Στο πεδίο (α) συμπληρώνεται ημερομηνία από την 09-07-2015 και μετά. 
(5) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(6) Αναγράφεται το είδος του τίτλου, π.χ. άδεια επί μακρόν διαμένοντος. 
(7)  Στο πεδίο (στ) συμπληρώνεται με την ένδειξη  η περίπτωση στην οποία υπάγονται οι γονείς, 
επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο i ή ii. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά μεταξύ των αναγραφόμενων στοιχείων του τέκνου 
αλλοδαπών γονέων στην ληξιαρχική πράξη γέννησής του με τα αναγραφόμενα στοιχεία στα 
επισήμως μεταφρασμένα ταξιδιωτικά έγγραφα των γονέων του τότε οι δηλούντες γονείς οφείλουν να 
προβούν, πριν από την υποβολή της παρούσας δήλωσης – αίτησης, στη σχετική διόρθωση των 
στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.  
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  22  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα έως και την 08-07-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4332/2015)  

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ανήλικου τέκνου (2): 

Επώνυμο: ……………………………….……………………………….. Κύριο όνομα: …………….……………………. 

Ημερομηνία γέννησης: …….……………………………….. 

Ληξιαρχείο σύνταξης εμπρόθεσμης πράξης γέννησης: …….……………………………. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων (2) – (3):  

    ΠΑΤΕΡΑΣ   ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ………………………   …………………….. 

Κύριο όνομα:    ………………………   ………………………  

Ιθαγένεια:   ………………………   ………………………  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  ………………………   ………………………  

Αρ. ισχύοντος τίτλου διαμονής 

/Αρχή έκδοσης:    ………………………    ………………………  

Δήμος διαμονής:  ………………………   ………………………  

Διεύθυνση κατοικίας:  ………………………   ………………………  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………   ………………………  

 

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 
ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
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του ν. 4332/2015, το ανήλικο τέκνο υπό τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία, 
δεδομένου ότι:  

α) Γεννήθηκε στην Ελλάδα την ………………… (4) 

β) Είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – αίτησης   

γ) Έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
εξακολουθεί να φοιτά  συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο μέχρι σήμερα  

δ) Και οι δύο γονείς του διαμένουν νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της 
παρούσας δήλωσης - αίτησης (5) 

ε) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του κατέχει κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας 
δήλωσης – αίτησης έναν εκ των περιοριστικά απαριθμούμενων, στην παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τίτλων νόμιμης διαμονής και συγκεκριμένα (6) 
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………..  

στ) i. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του είχε ήδη συμπληρώσει πενταετή συνεχή 
νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου. Ειδικότερα  ο/η 
πατέρας/μητέρα  διαμένει νόμιμα στη χώρα από την ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ  □ (7) 

Ή  

ii. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της 
παρούσας δήλωσης – αίτησης δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα, η οποία όμως 
έχει ξεκινήσει (έστω και κατά μία ημέρα) πριν τη γέννηση αυτού. Ειδικότερα ο/η 
πατέρας/μητέρα διαμένει νόμιμα στη χώρα από την ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ □ (7) 

 
Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης       Οι αιτούντες-δηλούντες γονείς 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

       Ο πατέρας   Η μητέρα 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η κοινή δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των γονέων. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Σε περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας 
(αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή 
ανιθαγενούς) συμπληρώνονται αντιστοίχως τα πεδία από τον εναπομείναντα γονέα ή αυτόν στον 
οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση τέκνου διαζευγμένων 
γονέων η δήλωση - αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. 
(4) Στο πεδίο (α) συμπληρώνεται ημερομηνία έως και την 08-07-2015. 
(5) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(6) Αναγράφεται το είδος του τίτλου, π.χ. άδεια επί μακρόν διαμένοντος. 
(7)  Στο πεδίο (στ) συμπληρώνεται με την ένδειξη  η περίπτωση στην οποία υπάγονται οι γονείς, 
επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο i ή ii. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά μεταξύ των αναγραφόμενων στοιχείων του τέκνου 
αλλοδαπών γονέων στην ληξιαρχική πράξη γέννησής του με τα αναγραφόμενα στοιχεία στα 
επισήμως μεταφρασμένα ταξιδιωτικά έγγραφα των γονέων του τότε οι δηλούντες γονείς οφείλουν να 
προβούν, πριν από την υποβολή της παρούσας δήλωσης – αίτησης, στη σχετική διόρθωση των 
στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.  
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  33  

ΑΙΤΗΣΗ 
 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει επιτυχή 
παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και είναι 
ανήλικος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης (παρ. 1 του άρθρου  1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 
4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ανήλικου αλλοδαπού (2): 

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….  

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
…..” (ΦΕΚ 76 Α΄), δεδομένου ότι: 

α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (3) 
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β) Έχω ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □ ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □  (4) 

γ) Είμαι ανήλικος κατά την ημεροχρονολογία υποβολής της δήλωσης – αίτησης 

δ) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (5): 

  

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

 

                       …..…………………….. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής  
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(4) Συμπληρώνεται με την ένδειξη   η περίπτωση στην οποία ανήκετε, όπως αυτή θα προκύπτει από 
την προσκόμιση της/των σχετικής/ών βεβαίωσης/ων.  
(5) Στο πεδίο (δ) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  44  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως 
ανήλικος τη φοίτηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της 
δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του 
(παρ. 5α  του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ενήλικου αλλοδαπού (2) – (3): 

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….   

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α  του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
…….” (ΦΕΚ 76 Α΄), δεδομένου ότι: 

α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (4) 
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β) Έχω ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □ ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □  ως ανήλικος 
(5) 

γ)  δεν έχω συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας μου 

δ) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (6): 

  

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

 

                                                                                                                       ….………………………. 

      

ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε 
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.  
(4) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(5) Συμπληρώνεται με την ένδειξη   η περίπτωση στην οποία ανήκετε, όπως αυτή θα προκύπτει από 
την προσκόμιση της/των σχετικής/ών βεβαίωσης/ων.  
(6) Στο πεδίο (δ) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  55  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
μετά την 9/7/2015 τη φοίτηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, β. ήταν ενήλικος κατά το 
χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της 
ηλικίας του και γ. κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης δεν έχουν παρέλθει τρία 
έτη από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης (παρ. 5β  του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του 
ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ενήλικου αλλοδαπού (2) – (3): 

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….     

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β  του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
…….” (ΦΕΚ 76 Α΄), δεδομένου ότι: 
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α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (4) 

β) Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς  μετά την 9/7/2015 την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □ ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης □  (5) 

γ) Ήμουν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναφερόμενης στο πεδίο β 
φοίτησής μου αλλά όχι μεγαλύτερος από 23 ετών   

δ)  Κατά την υποβολή της παρούσας δήλωσης-αίτησης δεν έχουν περάσει τρία χρόνια από 
την ημερομηνία συμπλήρωσης της αναφερόμενης στο στοιχείο β φοίτησης  

ε) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (6): 

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

 

                                                                                                                       ….………………………. 

        
ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε 
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.  
(4) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(5) Συμπληρώνεται με την ένδειξη   η περίπτωση στην οποία ανήκετε, όπως αυτή θα προκύπτει από 
την προσκόμιση της/των σχετικής/ών βεβαίωσης/ων.  
(6) Στο πεδίο (ε) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  66  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, β.  ήταν ανήλικος κατά το 
χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του και γ. ήταν ενήλικος κατά την 9/7/2015 και 
δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ίδια ως άνω ημερομηνία (άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 
4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ενήλικου αλλοδαπού (2) – (3): 

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….   

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του 
ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας …….” (ΦΕΚ 76 Α΄), 
δεδομένου ότι: 
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α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (4) 

β) Ολοκλήρωσα επιτυχώς πριν την 9/7/2015 την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □ ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης □  (5) 

γ) Ήμουν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναφερόμενης στο πεδίο β 
φοίτησής μου 

δ)  Ήμουν ενήλικος κατά την 9/7/2015 

ε) Δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την 9/7/2015  

στ) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (6): 

  

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

 

                                                                                                                        ….………………………. 
    

ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε 
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.  
(4) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(5) Συμπληρώνεται με την ένδειξη   η περίπτωση στην οποία ανήκετε, όπως αυτή θα προκύπτει από 
την προσκόμιση της/των σχετικής/ών βεβαίωσης/ων.  
(6) Στο πεδίο (στ) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  77  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, β.  ήταν ενήλικος κατά το 
χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της 
ηλικίας του και γ. δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την 9/7/2015 (άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 
4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία ενήλικου αλλοδαπού (2) – (3):   

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….   

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του 
ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ……” (ΦΕΚ 76 ΄), 
δεδομένου ότι: 
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α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (4) 

β) Ολοκλήρωσα επιτυχώς πριν την 9/7/2015 την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □ ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης □  (5) 

γ) Ήμουν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναφερόμενης στο πεδίο β 
φοίτησής μου αλλά όχι μεγαλύτερος από 23 ετών   

δ) Δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την 9/7/2015  

ε) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (6): 

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

 

                                                                                                                       ….………………………. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε 
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.  
(4) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(5) Συμπληρώνεται με την ένδειξη   η περίπτωση στην οποία ανήκετε, όπως αυτή θα προκύπτει από 
την προσκόμιση της/των σχετικής/ών βεβαίωσης/ων.  
(6) Στο πεδίο (ε) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  88  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει από την 09-
07-2015 από Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα (παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία αλλοδαπού (2) – (3): 

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….  

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
….” (ΦΕΚ 76 Α΄), δεδομένου ότι: 

α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (4) 

β) Κατέχω απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα (5) ………………………………………………………………………………………………………………..…  
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γ) Κατέχω πτυχίο/δίπλωμα □ ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών □ Τμήματος ή 
Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ και συγκεκριμένα (6) 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

δ) Δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία αποφοίτησής μου 

ε) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (7): 

  

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

 

                                                                                                                       ….………………………. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε 
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.  
(4) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(5) Αναγράφεται η σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απένειμε τον απολυτήριο 
τίτλο, π.χ. 1ο Ενιαίο Λύκειο Αγίας Παρασκευής – Αθήνα. 
(6) Καταρχήν συμπληρώνεται με την ένδειξη   το είδος του τίτλου (πτυχίο/δίπλωμα ή βεβαίωση) 
και εν συνεχεία παρατίθεται αναλυτικώς ο κατεχόμενος τίτλος, π.χ. πτυχίο νομικής του Τμήματος 
Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. 
(7) Στο πεδίο (ε) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  99  

ΑΙΤΗΣΗ 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει έως και την 
08-07-2015 από Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα (παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015) 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 

Στοιχεία αλλοδαπού (2) – (3): 

Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .…………………………………. 

Όνομα - Επώνυμο πατέρα: ………………………   ………………………   

Όνομα - Επώνυμο μητέρας: ………………………   ……………………… 

Ημερομηνία Γέννησης: .…………………………………. 

Χώρα Γέννησης: .…………………………………. 

Ιθαγένεια:   .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:  .………………………………….  

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής: 

/Αρχή έκδοσης:    .………………………………….  

Δήμος διαμονής:               .………………………………….  

Διεύθυνση κατοικίας:  .………………………………….  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .………………………………….  

Αίτηση-δήλωση κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή 
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με 
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της 
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση.  

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.  3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του 
ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας …….” (ΦΕΚ 76 Α΄), 
δεδομένου ότι: 

α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – 
αίτησης (4) 
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β) Κατέχω απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα (5) ……………………………………………………………………………………………………………………  

γ) Κατέχω πτυχίο/δίπλωμα □ ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών □ Τμήματος ή 
Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ  και συγκεκριμένα (6) 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………  

δ) Δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015 (δηλ. 
από την 09-07-2015). 

ε) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (7): 

  

1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής  αίτησης – δήλωσης        Ο αιτών-δηλών 
        (ιδιόχειρη υπογραφή) 
 

                                          

                                                                                                                         .………………………. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
(1) Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. 
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες. 
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε 
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.  
(4) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(5) Αναγράφεται η σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απένειμε τον απολυτήριο 
τίτλο, π.χ. 1ο Ενιαίο Λύκειο Αγίας Παρασκευής – Αθήνα. 
(6) Καταρχήν συμπληρώνεται με την ένδειξη   το είδος του τίτλου (πτυχίο/δίπλωμα ή βεβαίωση) 
και εν συνεχεία παρατίθεται αναλυτικώς ο κατεχόμενος τίτλος, π.χ. πτυχίο νομικής του Τμήματος 
Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. 
 (7) Στο πεδίο (ε) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους 
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
 

1. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα από την 9η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 
γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση 
του τέκνου  - παρ. 1 του άρθ. 1Α του ΚΕΙ. 
 
2. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα από την 9η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 
γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει 
πριν τη γέννηση του τέκνου - παρ. 1 του άρθ. 1Α του ΚΕΙ. 
 
3. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας 
τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από 
τη γέννηση του τέκνου – παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 1 του άρθ. 1Α του ΚΕΙ. 
 
4. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας 
τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου - παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 1 
του άρθ. 1Α του ΚΕΙ. 
 
5. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Β του ΚΕΙ. 
 
6. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης είναι 
ενήλικος χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του - παρ. 5α του άρθ. 1Β του 
ΚΕΙ. 
 
7. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 
ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του - παρ. 5β του άρθ. 1Β του ΚΕΙ. 
 
8. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 
9η-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης 
αυτής ήταν ανήλικος - παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 1 του άρθ. 1Β του ΚΕΙ. 
 
9. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 
ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του - παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 
4332/2015 και παρ. 5β του άρθρου 1Β του ΚΕΙ. 
 

10. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-
2015 από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ - παρ. 2 του άρθ. 1Β του ΚΕΙ. 
 

11. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει έως και την 8η-7-
2015 από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ  - παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 και παρ. 
2 του άρθ. 1Β του ΚΕΙ. 
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11..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  11ΑΑ  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  __  ππεεννττααεεττίίαα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 
 
 

ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 
τέκνου, με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός …………………, 
γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  (τίθεται ημερομηνία από την 09-07-2015 και μετά) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄). 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης ………………………” (ΦΕΚ ……. Α΄).  

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ κοινή δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου τέκνου περί κτήσης 
ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Ότι το ανήλικο τέκνο πραγματοποίησε εγγραφή στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από ……………………….. (αναγράφεται η σχετική βεβαίωση εγγραφής ή/και 
παρακολούθησης)  

5. Ότι ο/η …………………. (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση), ο/η 
οποίος/α διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ, έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο 
γέννησης του ανήλικου τέκνου πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή.   

6. Ότι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης - αίτησης ο/η …………………. 
(συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. 
(συμπληρώνεται κάποιος από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης διαμονής) και ο/η ………… (συμπληρώνεται ο έτερος γονέας) είναι 
κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

Ελληνική
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(επώνυμο) ………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική βάση κτήσης αυτής την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων1: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

 

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

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                             ………………………………………….. 

                                                                                           

 

                                                                   

                                                                                    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες 

σε παρένθεση. 
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22..  Υπόδειγμα απόφασης άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ _ δεκαετία 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 
 
 

ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 
γέννηση του τέκνου, με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός 
…………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ (τίθεται ημερομηνία από την 09-07-2015 και μετά) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄). 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης ………………………” (ΦΕΚ ……. Α΄).  

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ κοινή δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου τέκνου περί κτήσης 
ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Ότι το ανήλικο τέκνο πραγματοποίησε εγγραφή στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από ……………………….. (αναγράφεται η σχετική βεβαίωση εγγραφής ή/και 
παρακολούθησης)  

5. Ότι ο/η …………………. (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση), ο/η 
οποίος/α διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ, έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο 
υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα.   

6. Ότι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης - αίτησης ο/η …………………. 
(συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. 
(συμπληρώνεται κάποιος από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης διαμονής) και ο/η ………… (συμπληρώνεται ο έτερος γονέας) είναι 
κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής. 

Ελληνική
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7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(επώνυμο) ………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική βάση κτήσης αυτής την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων1: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

 

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

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                    …………………………………………..

                                                 
1 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες 

σε παρένθεση. 
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33..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  11  νν..  44333322//22001155  κκααιι  11ΑΑ  ππααρρ..  11 ΚΚΕΕΙΙ__  ππεεννττααεεττίίαα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 
 

ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 
τέκνου, με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός …………………, 
γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  (τίθεται ημερομηνία έως και την 08-07-2015) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4332/2015. 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης ………………………” (ΦΕΚ ……. Α΄).  

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ κοινή δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου τέκνου περί κτήσης 
ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Ότι το ανήλικο τέκνο πραγματοποίησε εγγραφή στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από ……………………….. (αναγράφεται η σχετική βεβαίωση εγγραφής ή/και 
παρακολούθησης)  

5. Ότι ο/η …………………. (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση), ο/η 
οποίος/α διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ, έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο 
γέννησης του ανήλικου τέκνου πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή.   

6. Ότι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης - αίτησης ο/η …………………. 
(συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. 
(συμπληρώνεται κάποιος από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης διαμονής) και ο/η ………… (συμπληρώνεται ο έτερος γονέας) είναι 
κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

Ελληνική
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(επώνυμο) ………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική βάση κτήσης αυτής την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας.  

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων1: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

 

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

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                             ………………………………………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες 

σε παρένθεση. 
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44..  Υπόδειγμα απόφασης άρθ. 2 παρ. 1 ν. 4332/2015 και 1Α παρ. 1 ΚΕΙ_ δεκαετία 
  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 
γέννηση του τέκνου, με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός 
…………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ (τίθεται ημερομηνία έως και την 08-07-2015) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4332/2015. 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης ………………………” (ΦΕΚ ……. Α΄).  

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ κοινή δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου τέκνου περί κτήσης 
ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Ότι το ανήλικο τέκνο πραγματοποίησε εγγραφή στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από ……………………….. (αναγράφεται η σχετική βεβαίωση εγγραφής ή/και 
παρακολούθησης)  

5. Ότι ο/η …………………. (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση), ο/η 
οποίος/α διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ, έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο 
υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα.   

6. Ότι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης - αίτησης ο/η …………………. 
(συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. 
(συμπληρώνεται κάποιος από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης διαμονής) και ο/η ………… (συμπληρώνεται ο έτερος γονέας) είναι 
κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

Ελληνική
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(επώνυμο) ………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική βάση κτήσης αυτής την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων1: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

 

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

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                             …………………………………………..

                                                 
1 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες 

σε παρένθεση. 
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55..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  11ΒΒ  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ 
  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

                                                                                           
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα, με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός 
………………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄). 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας. 

4. Ότι ο ανήλικος αλλοδαπός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση) έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ   
……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(επώνυμο) ………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

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

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

                                                                                 ………………………………………….. 

Ελληνική
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66..  Υπόδειγμα απόφασης άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ 
  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 

ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης είναι 
ενήλικος χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, με στοιχεία: επώνυμο 
…………………., όνομα ……………………., όν. πατρός ………………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄). 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας, ο οποίος κατά τον χρόνο υποβολής αυτής δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας του. 

4. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού περί εξελληνισμού του 
κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο προοίμιο εφόσον 
τέτοια υπεύθυνη δήλωση υφίσταται) 

5. Ότι ο αλλοδαπός έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση) έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ   
……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αλλοδαπού με στοιχεία (επώνυμο) 
………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

2. Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του αλλοδαπού  
από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. ή/και (επώνυμο) 
……………………. (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο διατακτικό εφόσον εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού) 

 

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

 

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                                                  ………………………………………….. 
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77..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  11ΒΒ  ππααρρ..  55ββ  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ 
  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει μετά την 
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης 
αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του, με στοιχεία: επώνυμο 
…………………., όνομα ……………………., όν. πατρός ………………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄). 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας καθώς και το γεγονός ότι κατά την ως άνω ημερομηνία δεν έχουν παρέλθει τρία 
έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής του. 

4. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού περί εξελληνισμού του 
κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο προοίμιο εφόσον 
τέτοια υπεύθυνη δήλωση υφίσταται) 

5. Ότι ο αλλοδαπός έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση)  
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ   
……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

6. Ότι ο αλλοδαπός κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

Ελληνική
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αλλοδαπού με στοιχεία (επώνυμο) 
………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

2. Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του αλλοδαπού  
από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. ή/και (επώνυμο) 
……………………. (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο διατακτικό εφόσον εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού) 

 

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

 

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                                                    ………………………………………….. 
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88..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  33  νν..  44333322//22001155  κκααιι  11ΒΒ  ππααρρ..  11  ττοουυ ΚΚΕΕΙΙ  

  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν 
την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης 
αυτής ήταν ανήλικος, με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός 
………………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 
4332/2015. 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας. 

4. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού περί εξελληνισμού του 
κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο προοίμιο εφόσον 
τέτοια υπεύθυνη δήλωση υφίσταται) 

5. Ότι ο αλλοδαπός έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση)  έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ   
……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

6. Ότι ο αλλοδαπός κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του ήταν ανήλικος. 

7. Ότι ο αλλοδαπός κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015 είχε συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του. 
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8. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αλλοδαπού με στοιχεία (επώνυμο) 
………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

2. Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του αλλοδαπού  
από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. ή/και (επώνυμο) 
……………………. (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο διατακτικό εφόσον εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού) 

 

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

 

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                                                       ………………………………………….. 
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99..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  33  νν..  44333322//22001155  κκααιι  11ΒΒ  ππααρρ..  55ββ ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 

 
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης 
αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του, με στοιχεία: επώνυμο 
…………………., όνομα ……………………., όν. πατρός ………………………, γεν. ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 
4332/2015. 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας. 

4. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού περί εξελληνισμού του 
κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο προοίμιο εφόσον 
τέτοια υπεύθυνη δήλωση υφίσταται) 

5. Ότι ο αλλοδαπός έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση)  έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ   
……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

6. Ότι ο αλλοδαπός κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αλλοδαπού με στοιχεία (επώνυμο) 
………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

2. Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του αλλοδαπού  
από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. ή/και (επώνυμο) 
……………………. (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο διατακτικό εφόσον εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού) 

 

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

 

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                                                        ………………………………………….. 
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1100..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  11ΒΒ  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 

 
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει από Τμήμα ή 
Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ (τίθεται ημερομηνία από την 9η-7-2015 και μετά), 
με στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός ………………………, γεν. 
ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄). 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ υπεύθυνη δήλωση του αλλοδαπού περί εξελληνισμού του κυρίου 
ονόματος ή/και του επωνύμου του (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο προοίμιο εφόσον τέτοια 
υπεύθυνη δήλωση υφίσταται) 

5. Ότι ο αλλοδαπός κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
και συγκεκριμένα κατέχει ……………………….. (αναγράφεται ο συγκεκριμένος τίτλος, δηλ. 
πτυχίο/δίπλωμα  ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, π.χ. πτυχίο νομικής του 
Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης)   

6. Ότι κατά την υποβολή της δήλωσης - αίτησης του αλλοδαπού δεν έχουν παρέλθει τρία έτη 
από την ημερομηνία αποφοίτησής του. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

 

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αλλοδαπού με στοιχεία (επώνυμο) 
………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

2. Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του αλλοδαπού  
από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. ή/και (επώνυμο) 
……………………. (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο διατακτικό εφόσον εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού) 

 

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

 

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                                                   ………………………………………….. 
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1111..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ααππόόφφαασσηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  33  ττοουυ  NN..  44333322//22001155  κκααιι  11ΒΒ  ππααρρ.. 22  ΚΚΕΕΙΙ  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  …………………………….. 
Πληροφορίες: ………………………………                                            
Τηλέφωνο :  ………………………………… 
FAX :  …………………………………………. 

 

 
ΘΕΜΑ: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει από Τμήμα ή 
Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ (τίθεται ημερομηνία έως και την 8η-7-2015), με 
στοιχεία: επώνυμο …………………., όνομα ……………………., όν. πατρός ………………………, γεν. ΗΜ-
Μ-ΕΤΟΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ …………………………… 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 
4332/2015. 

2. Το Π.Δ. ……./....... “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………………..” (ΦΕΚ ……. Α΄). 

3. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού περί κτήσης ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Την από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ υπεύθυνη δήλωση του αλλοδαπού περί εξελληνισμού του κυρίου 
ονόματος ή/και του επωνύμου του (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο προοίμιο εφόσον τέτοια 
υπεύθυνη δήλωση υφίσταται) 

5. Ότι ο αλλοδαπός κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
και συγκεκριμένα κατέχει ……………………….. (αναγράφεται ο συγκεκριμένος τίτλος, δηλ. 
πτυχίο/δίπλωμα  ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, π.χ. πτυχίο νομικής του 
Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης)   

6. Ότι κατά την υποβολή της δήλωσης - αίτησης του αλλοδαπού δεν έχουν παρέλθει τρία έτη 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των 
νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αλλοδαπού με στοιχεία (επώνυμο) 
………………, (όνομα) ……………, (πατρώνυμο) ……………… που γεννήθηκε  ……………… 
(αναγράφεται η χώρα γέννησης)  την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ  και διαμένει στο Δήμο ……………, με νομική 
βάση κτήσης αυτής την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 2 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.  

 

2. Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματος ή/και του επωνύμου του αλλοδαπού   
από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. ή/και (επώνυμο) 
……………………. (η εν λόγω περίπτωση τίθεται στο διατακτικό εφόσον εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού) 

 

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

 

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

 

                                                                                  ………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΤ΄ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 (ΣΥΝ. 11) 
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11..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  11ΑΑ  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  __  ππεεννττααεεττίίαα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 

 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα από την 9η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 
γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 
τέκνου 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανηλίκου τέκνου με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. 
(επώνυμο) ……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-
ΕΤΟΣ και διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι    ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο/η …………………. του (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, 
ανάλογα με την περίπτωση) διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και ο/η …………………. 
(συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. 
(συμπληρώνεται κάποιος από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης διαμονής).  

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων2: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

  

                                                            Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                             ………………………………………….                                                

                                                 
1 Τα στοιχεία του ανηλίκου «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες σε 

παρένθεση. 

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ
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22..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  11ΑΑ  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  __  δδεεκκααεεττίίαα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα από την 9η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 
γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει 
πριν τη γέννηση του τέκνου 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανηλίκου τέκνου με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. 
(επώνυμο) ……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-
ΕΤΟΣ και διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι    ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο/η …………………. του (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, 
ανάλογα με την περίπτωση) διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και ο/η …………………. 
(συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. 
(συμπληρώνεται κάποιος από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης διαμονής).  

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων2: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

  

                                                          Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                             …………………………………………. 

 

                                                 
1 Τα στοιχεία του ανηλίκου «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες σε 

παρένθεση. 

Ελληνική
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33..  Υπόδειγμα περίληψης άρθ. 2 παρ. 1 ν. 4332/2015 και 1Α παρ. 1 ΚΕΙ_ πενταετία  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας 
τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη 
γέννηση του τέκνου 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανηλίκου τέκνου με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) 
……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και 
διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι    
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο/η …………………. του (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την 
περίπτωση) διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και ο/η …………………. (συμπληρώνεται 
πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. (συμπληρώνεται κάποιος 
από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης 
διαμονής).  

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων2: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

  

                                                             Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                             ………………………………………….                                                 

                                                 
1 Τα στοιχεία του ανηλίκου «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες σε 

παρένθεση. 

 

Ελληνική
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44..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  11  νν..  44333322//22001155  κκααιι  11ΑΑ  ππααρρ..  11 ΚΚΕΕΙΙ  __δδεεκκααεεττίίαα  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 
γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει 
πριν τη γέννηση του τέκνου 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανηλίκου τέκνου με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) 
……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και 
διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι    
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο/η …………………. του (συμπληρώνεται πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την 
περίπτωση) διαμένει νόμιμα στη χώρα από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και ο/η …………………. (συμπληρώνεται 
πατέρας ή μητέρα, ανάλογα με την περίπτωση)  κατέχει …………………. (συμπληρώνεται κάποιος 
από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στη παρ. 1γ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ τίτλους νόμιμης 
διαμονής).  

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων2: 

    ΠΑΤΕΡΑΣ             ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

Κύριο Όνομα:   ……………. (…………..)  ……………. (…………..) 

  

                                                             Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                             ………………………………………….                                                 

                                                 
1 Τα στοιχεία του ανηλίκου «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Tα στοιχεία γονέων, δεδομένου ότι είναι αλλοδαποί, γράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες σε 

παρένθεση. 

 

Ελληνική
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55..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  11ΒΒ  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) 
……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και 
διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση) έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ ……………………….. σύμφωνα με 
την αριθ. ………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………………. (π.χ. Αττικής). 

 

                                                             Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                   ………………………………………….                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 

Ελληνική
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66..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  11ΒΒ  ππααρρ..  55αα  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ      

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς 
να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του  

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) ……………………., 
(πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και διαμένει στο Δήμο 
…………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση) έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ   ……………………….. σύμφωνα με την αριθ. 
………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

3 Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος ή/και του 
επωνύμου του από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. 
ή/και (επώνυμο) …………………….   

 

                                      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                      ………………………………………….                                                 

 
 
 
 

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 
3 Το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται μόνο εφόσον με την οικεία απόφαση εγκρίνεται ο εξελληνισμός των 

ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού. 
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77..  Υπόδειγμα περίληψης άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ    

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 
ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 
δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) 
……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και 
διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
(ανάλογα με την περίπτωση) έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ ……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
…………………. (π.χ. Αττικής). 

3 Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος ή/και του 
επωνύμου του από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. 
ή/και (επώνυμο) ……………………. 

 

                                                             Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                         ………………………………………….                                                 

 
 
 
 

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 
3 Το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται μόνο εφόσον με την οικεία απόφαση εγκρίνεται ο εξελληνισμός των 

ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού. 
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88..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  33  νν..  44333322//22001155  κκααιι  11ΒΒ  ππααρρ..  11 ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης 
αυτής ήταν ανήλικος 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - 
αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) ……………………., 
(πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και διαμένει στο Δήμο 
…………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση) έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ ……………………….. σύμφωνα με την αριθ. 
………………… βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης …………………. (π.χ. Αττικής). 

3 Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος ή/και του 
επωνύμου του από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. 
ή/και (επώνυμο) …………………….   

 

                                                         Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                                         ………………………………………….   

 
  
 

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 
3 Το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται μόνο εφόσον με την οικεία απόφαση εγκρίνεται ο εξελληνισμός των 

ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού. 
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99..  Υπόδειγμα περίληψης άρθ. 2 παρ. 3 ν. 4332/2015 και 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 
ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του 

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - 
αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) ……………………., 
(πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και διαμένει στο Δήμο 
…………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή (ανάλογα 
με την περίπτωση) έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ ……………………….. σύμφωνα με την αριθ. ………………… βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. 
(π.χ. Αττικής). 

3 Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος ή/και του 
επωνύμου του από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. 
ή/και (επώνυμο) …………………….  

 

                                          Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………. 

                                                                                

                                                                                          ………………………………………….                                                 

 
 

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 
3 Το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται μόνο εφόσον με την οικεία απόφαση εγκρίνεται ο εξελληνισμός των 

ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού. 

 

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ



 75 

1100..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  11ΒΒ  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΚΚΕΕΙΙ   
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ   

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ 
δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) 
……………………., (πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και 
διαμένει στο Δήμο …………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ από ………………………….. (αναγράφεται το συγκεκριμένο Τμήμα ή 
Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ το πρόγραμμα σπουδών του οποίου ολοκλήρωσε ο αλλοδαπός).  

3 Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος ή/και του 
επωνύμου του από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. 
ή/και (επώνυμο) …………………….   

 

                                                           Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                                ………………………………………….                                                 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 
3 Το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται μόνο εφόσον με την οικεία απόφαση εγκρίνεται ο εξελληνισμός των 

ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού. 
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1111..  ΥΥππόόδδεειιγγμμαα  ππεερρίίλληηψψηηςς  άάρρθθ..  22  ππααρρ..  33  ττοουυ  NN..  44333322//22001155  κκααιι  11ΒΒ  ππααρρ.. 22  ΚΚΕΕΙΙ  

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΧΧΧΧΧ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……./……….. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ………… 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση : ………………………………...   
Ταχ. Κώδικας :  ……………………………..                                          ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο 
Πληροφορίες: ………………………………                                                           Καποδιστρίου 34                                                                        
Τηλέφωνο :  …………………………………                                                  Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
FAX :  …………………………………………. 
 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 
από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ   

 
Με την αριθ. Φ. ……../……../……….. απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
……………….., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ δήλωση - 
αίτηση του αλλοδαπού με στοιχεία1: (όνομα) ………………….. (επώνυμο) ……………………., 
(πατρώνυμο) ……………….. που γεννήθηκε2 ………………… την ΗΜ-Μ-ΕΤΟΣ και διαμένει στο Δήμο 
…………… για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την ΗΜ-
Μ-ΕΤΟΣ από ………………………….. (αναγράφεται το συγκεκριμένο Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ το πρόγραμμα σπουδών του οποίου ολοκλήρωσε ο αλλοδαπός).  

3 Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος ή/και του 
επωνύμου του από (όνομα) …………….. ή/και (επώνυμο) ………………. σε (όνομα) ………………. 
ή/και (επώνυμο) …………………….   

 

                                                          Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………..… 

 

                                                                                ………………………………………….                                                 

                                                 
1 Τα στοιχεία του αλλοδαπού «όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο» αναγράφονται στην ονομαστική 
πτώση. 
2 Αναγράφεται η χώρα γέννησης του αλλοδαπού. 
3 Το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται μόνο εφόσον με την οικεία απόφαση εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αλλοδαπού. 
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