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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 

 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 

του ν.4251/2014». 
 
 
Τίθεται υπόψη σας ότι με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, που 
αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες εβραϊκής καταγωγής, άλλων χωρών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 
έως την 9η Μαΐου 1945.  
 
Για την υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθμίσεις απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο εκάστου ενδιαφερομένου οι 
εξής προϋποθέσεις: 
α) να βρίσκεται εν ζωή,  
β) να ήταν κάτοχος της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννησή του, 
γ) να έχει απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια και 
δ) να αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα η καταγωγή του. 
 
Ο κάθε δικαιούχος υπαγωγής στις υπόψη διατάξεις, εφόσον επιθυμεί να αποκτήσει εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια, 
υποβάλλει αυτοπροσώπως σχετική αίτηση στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του (της σελίδας επί της οποίας αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία), με 

την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, 
β) ληξιαρχική πράξη γέννησής του εκδοθείσα από την αρμόδια ελληνική ληξιαρχική αρχή, 
γ) βεβαίωση, εκδοθείσα από τον αρμόδιο ελληνικό Δήμο, από την οποία να προκύπτει ότι κατά τη γέννησή του είχε την 

ελληνική ιθαγένεια και στο οποίο να αποτυπώνονται οι μεταβολές της ιθαγένειάς του και τα πλήρη στοιχεία που 
σχετίζονται με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, 

δ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί των στοιχείων του και των στοιχείων των γονέων και των τέκνων 
του, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής (συνάπτεται έντυπο) και 

ε) σε περίπτωση θηλέων αιτουσών, ληξιαρχική πράξη γάμου εκδοθείσα από την αρμόδια ληξιαρχική αρχή, από την οποία 
να προκύπτει το επώνυμο της αιτούσας πριν και μετά το γάμο της (σε περίπτωση που η πράξη γάμου είναι αλλοδαπής 
αρχής απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένη και επισήμως μεταφρασμένη). 

 
Για την ανωτέρω αίτηση και δικαιολογητικά καταβάλλονται αντίστοιχα ανταποδοτικά προξενικά τέλη σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 16/2014 και την εγκύκλιο 2/2014 της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών και ενεργείται 
ανάλογη καταχώρηση στο βιβλίο ελέγχου. 
 
Προ της διαβίβασης του αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) ενεργείται έλεγχος πληρότητας των 
δικαιολογητικών στοιχείων της υπόθεσης. Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου, από τη διασταύρωση των 
ατομικών στοιχείων του αιτούντος με τον απωλέσαντα την ελληνική ιθαγένεια, προκύψει ζήτημα μη ταυτοποίησης ενόψει μη 
ταύτισης των ατομικών στοιχείων προσώπου μεταξύ των δημοσίων εγγράφων αλλοδαπών αρχών με το μητρώο αρρένων 
και το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) Δήμου του ελληνικού κράτους, το αίτημα δεν αποστέλλεται στο ΥΠ.ΕΣ. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει πρώτα να διερευνηθεί εκ μέρους της αρμόδιας προξενικής αρχής η τυχόν ταυτοπροσωπία και, σε 
περίπτωση που αυτή προκύψει (η ταυτοπροσωπία), η αίτηση να συνοδεύεται και από σχετική προξενική βεβαίωση, που 
εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Οδηγού Προξενικών Εργασιών περί ταυτοπροσωπίας, μαζί με όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Η αρμόδια προξενική αρχή, εφόσον εξακριβώσει ότι η υποβληθείσα αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και νόμιμα για την 
ημεδαπή έννομη τάξη δικαιολογητικά, καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος υποβολής αιτήματος, σχηματίζει φάκελο 
ιθαγενείας, τον οποίο διαβιβάζει με προξενική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Ιθαγένειας ΥΠ.ΕΣ. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας 
ΥΠ.ΕΣ., σε συνεργασία με τις εγχώριες αρμόδιες αρχές, πιστοποιεί τη συνδρομή ή μη των νομίμων όρων και 
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προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος για την εκ νέου κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και, σε περίπτωση που ο αιτών 
τους πληροί, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί αποδοχής του αιτήματος, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Ακολούθως, η Διεύθυνση Ιθαγένειας ΥΠ.ΕΣ. ανακοινώνει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τη δημοσίευση της 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί της εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του αιτούντος, προκειμένου να τον 
καλέσει σε ορκωμοσία. Η συντέλεση της ορκωμοσίας, η ημερομηνία της οποίας θεωρείται και ημερομηνία κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας, απαιτείται κατά νόμο να πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη 
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άλλως η απόφαση ανακαλείται και ο 
αιτών διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας όμοιας αίτησης. Ο όρκος, ο τύπος του οποίου περιγράφεται στο άρθρο 9 του 
ν.3284/2004, δίδεται αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής. Για την ορκωμοσία συντάσσεται 
πρακτικό ορκωμοσίας εις τριπλούν, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται αυτούσιος ο όρκος του άρθρου 9 του ν.3284/2004. 
Ένα αντίτυπο του πρακτικού παραμένει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή και δύο αποστέλλονται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο μεριμνά για την διαβίβασή του αρμοδίως, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας με την εγγραφή του αιτούντος στα μητρώα του ελληνικού κράτους (δημοτολόγιο, μητρώο αρρένων). Το πρακτικό 
χαρτοσημαίνεται με ένσημο προξενικής αρχής και καταχωρείται στο βιβλίο ελέγχου. 
 
Επισημαίνοντας, τέλος, ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, βάσει της εν θέματι νομοθετικής ρύθμισης, αποτελεί νέα κτήση 
ιθαγένειας, χρονολογική αφετηρία της οποίας αποτελεί η ημερομηνία της ορκωμοσίας, γεγονός που προσδίδει μεγάλη αξία 
στο πρακτικό ορκωμοσίας αφού από την ημερομηνία αυτή ο ενδιαφερόμενος εξομοιώνεται πλήρως με τους λοιπούς 
Έλληνες πολίτες, διευκρινίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας μέχρι 
την ημερομηνία ορκωμοσίας το προσωπικό θέσμιο του ενδιαφερομένου ρυθμίζεται αποκλειστικά από το αλλοδαπό δίκαιο. 

 
 

Συνημμένα:  
- Υπόδειγμα αίτησης 
- Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
- Υπόδειγμα πρακτικού ορκωμοσίας 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Εσωτ. Διαν.: 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα 
3. Διεύθυνση Ιθαγένειας (ithagenia@ypes.gr) 
4. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας (ηλεκτρονικά  
       σε προϊσταμένη και εισηγητές) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
(άρθρο 13 παρ. 1 ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 ν.4251/2014) 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ:  
  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  
  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  
  

ΑΡ. ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:  
ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:  
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  
 

 
ΑΙΤΗΜΑ 

 
Παρακαλώ να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να αποκτήσω εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια κατ’ άρθρο 13 

παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014 και να εγγραφώ στο δημοτολόγιο του 
Δήμου__________________________________ νομού _________________________________. 
 
 
 

Ημερομηνία _____ /_____ /201__ 
 

Ο/Η ΑΙΤ……. 
 
 
 

___________________________ 
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 

1) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου 

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
3) Βεβαίωση Δήμου 

4) Υπεύθυνη δήλωση άρθ. 8 ν.1599/1986 
5) Ληξιαρχική πράξη γάμου (μόνο εφόσον πρόκειται για γυναίκες  
                                              που άλλαξαν επώνυμο λόγω γάμου) 
 
 
 
*   Η υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
** Τα έγγραφα αλλοδαπών αρχών πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επισήμως μεταφρασμένα. 

 

 
(έγχρωμη 

φωτογραφία 
αιτούντος 

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

 

ΠΡΟΣ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης(1):  Τόπος & Χώρα Γέννησης:  
Πολίτης κράτους (2):  Δημοτολογική εγγραφή σε Ο.Τ.Α. Ελλάδας(3):  
Ιθαγένεια από γέννηση:  Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας(4):  

Αριθ. Διαβατηρίου:  Χώρα έκδοσης διαβατηρίου:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλ.:  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:  
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Ι. Τα στοιχεία των γονέων μου είναι τα ακόλουθα: 
 

Στοιχεία Γονέων                                             (Πατέρας)                                       (Μητέρα) 

Επώνυμο:   

Όνομα:   

Όνομα Πατέρα:   

Όνομα Μητέρας:   

Τόπος & Χώρα Γέννησης:   

Ημερομηνία Γέννησης:   

Ιθαγένεια:   

Εγγραφή σε Ο.Τ.Α. Ελλάδας(3):   

Τόπος, χώρα και ημερομηνία τέλεσης γάμου:  
 
ΙΙ. Η οικογενειακή κατάστασή μου έχει ως ακολούθως: 
 

1. Άγαμος/η   
 

2. Έγγαμος/η   Ονοματεπώνυμο συζύγου: …………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Διαζευγμένος/η   Ονοματεπώνυμο πρώην συζύγου: …………………………………………………………….................................. 
 

4. Σε χηρεία   Ονοματεπώνυμο θανόντος συζύγου: ………………………………………………………............................................... 
 

5. Τόπος, χώρα και ημερομηνία τέλεσης γάμου: ………………………………………………………………………………………...……... 
 

6. Αριθμός τέκνων (εντός / εκτός γάμου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικ. κατάστασης κ.λπ…………………………………………….. 
 

Στοιχεία Τέκνων (εντός ή εκτός γάμου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης & από ποιο γάμο αποκτήθηκαν) 

Επώνυμο:    

Όνομα:    

Όνομα Πατέρα:    

Όνομα Μητέρας:    

Τόπος & Χώρα Γέννησης:    

Ημερομηνία Γέννησης:    

Οικογενειακή Κατάσταση:    

Ιθαγένεια:    

 

Ημερομηνία: ………/……../201… 
 

Ο – Η Δηλ…… 
 
 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 
(2) Αναγράφεται η χώρα. 
(3) Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που ήταν εγγεγραμμένος/-η. 
(4) Αναγράφονται στοιχεία της σχετικής απόφασης (αριθμός, ημερομηνία). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  
ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  
ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΣΤ…......................................... 

Αριθμός πρακτικού ……………………. 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
 

ΑΠΟΚΤΗΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 ν.4018/2011,  

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 ν.4251/2014 
 
 
 
Στ.… ………….………………………………………… σήμερα, την ………………………..… του μηνός ………………………… 
του έτους δύο χιλιάδες………………………..…………………. (……./….../201……) ενώπιον εμού, Γενικού Προξένου ή 
Προξένου ή Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο ή το Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στ… 
…………….………………………………… παρουσιάστηκε ο/η ……………………………………………………………………… 
(επώνυμο) ………………………………..…………….… (όνομα) του ………………………………. (πατρώνυµο), ο οποίος 
απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με την ………………………………………………….. απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ……………….. (τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη, ως ακολούθως:  
 
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνω 
ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης». 
 
Καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο και έλαβε αριθμό ……………. 
 
 
 
 
Ο/Η ΟΡΚΙΣ…….          Ο/Η ΟΡΚΙΣΘ……… 
 
 
 
 
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)       (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

(έγχρωμη 
φωτογραφία 
κτήσαντος 

την Ε.Ι. 
πρόσφατης 
έκδοσης) 
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