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ΘΕΜΑ:  Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης 
αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας Ν.3284/2004 
Σχετ.: Η υπ’ αρ. 2/2014 εγκύκλιος του Υπ. Εξωτερικών με Α.Π.Φ.01/20/ΑΣ 440/14952/2-
4-2014 «Προξενικές πράξεις και ενέργειες για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας»

Κατά την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ε.Ι.) 
με  βάση  τα  ανωτέρω  άρθρα  του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας  (Κ.Ε.Ι.),  τα  οποία 
διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές σας, έχει παρατηρηθεί 
σύγχυση όσον αφορά στην επίκληση των ανωτέρω άρθρων του Κ.Ε.Ι.,  καθώς και  στη 
χρήση των όρων «αποβολή» και «αποποίηση» της Ε.Ι. Κατόπιν τούτου, κρίνεται απαραίτητη 
η παροχή από την Υπηρεσία μας εκ νέου διευκρινίσεων, κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά 
και  προτύπων  εγγράφων  προς  την  Αρχή  σας,  προκειμένου  να  αποσαφηνιστεί  η 
διαφοροποίηση των δύο προαναφερόμενων άρθρων, τόσο όσον αφορά στο τυπικό μέρος 
της  ακολουθούμενης  διαδικασίας  και  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών,  αλλά  κυρίως 
όσον αφορά στο ουσιαστικό μέρος της διαφορετικής βαρύτητας, αλλά και της δυνατότητας 
εκ νέου κτήσης της Ε.Ι.

Α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.)

Το  άρθρο  16  παρ.1     αφορά  στην  παροχή  άδειας  αποβολής  της  Ε.Ι.   για  κτήση   
αλλοδαπής  ιθαγένειας  (κατόπιν  ιδίας  βούλησης  ή  ανάληψης  δημόσιας  υπηρεσίας 
αλλοδαπού  κράτους),  όταν  αυτή  απαιτεί  την  προηγούμενη  αποβολή  της  Ε.Ι. Στην 
περίπτωση που χορηγείται η σχετική άδεια και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 
ανιθαγένειας του αιτούντος για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, η απώλεια της Ε.Ι. επέρχεται 
μόνο μετά την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας.  Η εν λόγω άδεια δύναται ωστόσο, για 
εξαιρετικούς λόγους, να χορηγηθεί και μετά την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας, όταν, 
λόγου χάρη, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο να ζητήσει τη χορήγηση της 
εν  λόγω άδειας  πριν  την  απόκτηση  της  αλλοδαπής  ιθαγένειας,  οπότε  τη  ζητά  εκ  των 
υστέρων (εδάφιο β’). Στην περίπτωση αυτή η αποβολή της Ε.Ι. επέρχεται από το χρόνο της 
παροχής της άδειας και όχι από την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας.

Το άρθρο 16 παρ. 2     αφορά τους Έλληνες πολίτες με διπλή ιθαγένεια  , που έχουν   
δηλαδή ήδη αποκτήσει από μακρού χρόνου την αλλοδαπή ιθαγένεια πχ εκ γενετής ή με 
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πολιτογράφηση, και λόγω του ότι η επαγγελματική εξέλιξη και η εν γένει διαβίωσή τους 
στην  αλλοδαπή  παρακωλύεται  σοβαρά  από  την  κατοχή  της  Ε.Ι.,  ζητούν  να  την 
αποβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση για αποβολή της 
Ε.Ι., η αποβολή επέρχεται, ομοίως με την περίπτωση του εδαφίου β’ παρ.1 του άρθρου 16, 
από  το  χρόνο  της  παροχής  της  άδειας,  ήτοι  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  στην 
Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης της  υπουργικής  απόφασης  περί  χορήγησης  της  αιτούμενης 
άδειας (Σ.τ.Ε. 862/39).

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η Υπηρεσία σας συγκεντρώνει και αποστέλλει στην 
Υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση  του  αιτούντος  περί  αποβολής  της  Ε.Ι.  προς  τον  Υπουργό  Εσωτερικών, 
(Υπόδειγμα 1), στην οποία θα αναφέρει αναλυτικά και τους λόγους που ζητά την 
αποβολή της Ε.Ι.

2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο (πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής 
κατάστασης του αιτούντος).

3. Ακριβές αντίγραφο Ελληνικού διαβατηρίου ή ταυτότητας (εφόσον υφίστανται).
4. Ακριβές  αντίγραφο  αλλοδαπού  ισχύοντος διαβατηρίου  ή  ταυτότητας  (εφόσον 

υφίστανται).
5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει 
ότι α. δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα και β. 
(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση άρρενος) δεν υπέχει ή καθυστερεί από πλευράς του 
στρατιωτική υποχρέωση,  αναγράφοντας επιπλέον την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία 
(Υπόδειγμα 2).

Στην περίπτωση του διαβατηρίου απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που 
περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται 
μετάφραση  του  (αλλοδαπού)  διαβατηρίου,  εφόσον  τα  προαναφερόμενα  στοιχεία 
αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες.

Δεδομένου ότι το άρθρο 16 του Κ.Ε.Ι. αναφέρεται σε περιπτώσεις αποβολής της Ε.Ι., η 
οποία επιβάλλεται - κατά κάποιο τρόπο - από εξωγενείς παράγοντες που έχουν να κάνουν 
με  τη  διαμονή  ή/και  εργασία  του  αιτούντος  στην  αλλοδαπή,  θεωρείται  κρίσιμο  να 
συνοδεύει την αίτηση κάποιο επιπλέον έγγραφο που να βεβαιώνει την ανάγκη αυτή περί 
αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας (πχ αναγγελία πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία της 
αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής 
αρχής ή της Προξενικής Αρχής σας ότι  η εν λόγω χώρα δεν αποδέχεται  την πολλαπλή 
ιθαγένεια, κ.ο.κ.)

Αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία, εφόσον η αίτηση του ενδιαφερόμενου 
διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας και συμπληρωθεί ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά (με απλή γνώμη, 
μη δεσμευτική για τον Υπουργό Εσωτερικών). Στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική Υπουργική 
απόφαση και σε περίπτωση που είναι αρνητική κοινοποιείται στο Ελληνικό Προξενείο για 
ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που είναι θετική, ακολουθεί ανακοίνωση 
της  απόφασης  στην  Αρχή  σας.  Στην  περίπτωση  που  ο  αιτών  έχει  ήδη  αποκτήσει  την 
αλλοδαπή ιθαγένεια,  με  την  ανακοίνωση εντέλλεται  παράλληλα ο Δήμος εγγραφής του 
ενδιαφερόμενου για διαγραφή του από το οικείο Δημοτολόγιο (και σε περίπτωση άρρενος 
και η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για διαγραφή του από τα οικεία 
Μητρώα Αρρένων). Στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει ακόμη αποκτήσει την αλλοδαπή 
ιθαγένεια, η διαγραφή από τα οικεία Δημοτολόγια (και τα Μητρώα Αρρένων αντίστοιχα σε 
περίπτωση  άρρενος)  θα  επέλθει  μόνο  μετά  την  ενημέρωση  της  Υπηρεσίας  μας  από  το 
αρμόδιο Προξενείο σας για την οριστική απόκτηση της αλλοδαπής ιθαγένειας.

Β. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.)

Το άρθρο 18 αφορά στην αποποίηση της Ε.Ι. από Έλληνα πολίτη που διαμένει στην 
αλλοδαπή και δηλώνει ότι έχει παύσει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσμός του με την 
χώρα (δεν αισθάνεται Έλληνας, δεν έχει καμιά επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, 
δεν  ομιλεί  την  ελληνική  γλώσσα,  δεν  σκοπεύει  να  επιστρέψει  στη  χώρα,  διατηρεί 
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οικογένεια  στην  αλλοδαπή,  δεν  διατηρεί  δεσμούς  οικογενειακούς,  κοινωνικούς, 
οικονομικούς με την Ελλάδα, κ.ο.κ.). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον γίνει αποδεκτή η 
αίτηση για αποποίηση της Ε.Ι., η απώλεια επέρχεται από την αποδοχή της αίτησης.

Στην ανωτέρω περίπτωση η Υπηρεσία σας συγκεντρώνει και αποστέλλει στην Υπηρεσία 
μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση  του αιτούντος  περί  αποποίησης  της  Ε.Ι.  προς  τον  Υπουργό Εσωτερικών, 
(Υπόδειγμα 3), στην οποία θα αναφέρει αναλυτικά και τους λόγους που ζητά την 
αποποίηση της Ε.Ι.

2. Δήλωση αποποίησης της Ε.Ι. ενώπιον του Έλληνα Προξένου (Υπόδειγμα 4). 
3. Απόψεις Προξένου (αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα στην 

κατάθεση  αιτήματος  αποποίησης  της  Ε.Ι.,  το  καθεστώς  διαμονής  του  στην 
αλλοδαπή, άλλα στοιχεία που αφορούν στον εν θέματι και κρίνονται απαραίτητα, 
κ.ο.κ.). Επισημαίνεται, δε, ότι παρόλο που η διαβίβαση των απόψεων της αρμόδιας 
Προξενικής Αρχής δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, εντούτοις κρίνεται απαραίτητη για τη 
διαμόρφωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Ιθαγένειας.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο (πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής 
κατάστασης του αιτούντος).

5. Ακριβές αντίγραφο Ελληνικού διαβατηρίου ή  ταυτότητας (εφόσον υφίστανται).
6. Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας. 
Αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία, ομοίως με τη διαδικασία του άρθρου 16, 

εφόσον η αίτηση του ενδιαφερόμενου διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας και συμπληρωθεί ως 
προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, το οποίο 
γνωμοδοτεί σχετικά (με  σύμφωνη γνώμη, δεσμευτική για τον Υπουργό Εσωτερικών). Στη 
συνέχεια εκδίδεται η σχετική Υπουργική απόφαση και σε περίπτωση που είναι αρνητική 
κοινοποιείται στο Ελληνικό Προξενείο για ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση 
που είναι θετική, περίληψη της σχετικής απόφασης δημοσιεύεται σε Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης και στη συνέχεια ακολουθεί ανακοίνωση της απόφασης στην Αρχή σας, με 
παράλληλη  ενημέρωση  του  οικείου  Δήμου  (και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  σε 
περίπτωση άρρενος)  για  διαγραφή του αιτούντος από τα Δημοτολόγια (και  τα Μητρώα 
Αρρένων αντίστοιχα σε περίπτωση άρρενος).

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί, ότι η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης 
αλλοδαπής  ιθαγένειας  ή  λόγω  δήλωσης  αποποίησης  συνδέεται  αποκλειστικά  με  το 
πρόσωπο του αιτούντος και δεν επηρεάζει την ιθαγένεια της συζύγου ή των τέκνων του 
αποκτήσαντος την αλλοδαπή ιθαγένεια Έλληνα. Τα δε ανήλικα τέκνα δύνανται να αιτηθούν 
αυτοτελώς την απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειάς τους μόνο μετά την ενηλικίωσή τους.

Γ. ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.

Ο Κ.Ε.Ι. δεν προβλέπει ρητά με ξεχωριστή διάταξη νόμου διαδικασία εκ νέου απόκτησης 
της Ε.Ι., κατόπιν απώλειάς της με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 16 ή 
του άρθρου 18. Όμως, λόγω του ότι η αποβολή της Ε.Ι. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
16 επιβάλλεται  συνήθως στον ενδιαφερόμενο από εξωγενείς  παράγοντες  αντικειμενικής 
δυσκολίας διατήρησης της Ε.Ι., αποτελεί πάγια διοικητική πρακτική της Διεύθυνσής μας η 
δυνατότητα εκ νέου απονομής της Ε.Ι. 

Κατόπιν τούτου, όποιος απώλεσε την Ε.Ι. με βάση τις διατάξεις του  άρθρου 16 του 
Κ.Ε.Ι., και  εφόσον πλέον έχουν αποδεδειγμένα εκλείψει οι λόγοι, οι οποίοι επέβαλαν την 
από μέρους του αποβολή της Ε.Ι., δύναται να την αποκτήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας 
πολιτογράφησης  ομογενούς  (είτε,  δηλαδή,  με  βάση  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  του 
ισχύοντα Κ.Ε.Ι., εφόσον εξακολουθεί να διαμένει στο εξωτερικό, είτε με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ισχύοντα Κ.Ε.Ι., εφόσον πλέον διαμένει στην Ελλάδα).
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Δεδομένου ότι  η  απώλεια της Ε.Ι.  και  οι  συνέπειές  της τόσο σε εθνικό όσο και  σε 
ατομικό επίπεδο, απαιτούν την αναμφισβήτητη συνειδητή ατομική βούληση από πλευράς 
του αιτούντος, η κατάθεση της αίτησης αποβολής και της αίτησης αποποίησης της Ε.Ι., 
καθώς  και  η  σύνταξη  της  δήλωσης  αποποίησης  θα  γίνεται  αποκλειστικά  με  την 
αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ενώπιον της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής 
Αρχής στην αλλοδαπή. 

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 16/2014 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» 
(ΦΕΚ 24 Α’ / 31.1.2014) δεν προβλέπεται διατίμηση για την κατάθεση αιτήματος απώλειας 
της Ε.Ι. Όμως για τη διατίμηση των λοιπών πράξεων και ενεργειών που εκτελεί η Αρχή σας, 
τις αρμοδιότητες Προξένου και τα κωλύματα, καθώς και τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων 
εγγράφων ισχύουν  ομοίως τα  διαλαμβανόμενα στην  υπ’αρ.πρωτ.  2/2014  Εγκύκλιο  της 
Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και της απαρέγκλιτης χρήσης 
των νέων υποδειγμάτων εντύπων και  εγγράφων καθώς και  για  την  επικαιροποίηση των 
πληροφοριών που παρέχονται μέσω των οικείων ιστοσελίδων των προξενικών σας αρχών, 
αναφορικά με την απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στο 
εξωτερικό. Τέλος σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα, παρατηρήσεις ή 
προτάσεις  περαιτέρω  βελτίωσης  των  διαδικασιών  προς  την  υπηρεσία  μας,  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ithagenia  @  ypes  .  gr  ).  

Συνημμένα: Έξι (6) σελίδες
Υπόδειγμα 1: Αίτηση αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 16 του Κ.Ε.Ι.)
Υπόδειγμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
Υπόδειγμα 3: Αίτηση αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 18 του Κ.Ε.Ι.)
Υπόδειγμα 4: Δήλωση αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 18 του Κ.Ε.Ι.)

                                                                  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοινοποίηση:
1. Υπ. Εξωτερικών
- Γρ. Υπουργού 
- Γρ. Υφυπουργών
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού
- Γενική Επιθεώρηση 
- Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Schengen
- Μεταφραστική Υπηρεσία
- ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής
- ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου
- Διπλωματική Ακαδημία
- ΚΕΠ Αποδήμων Ελλήνων
2. Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
- Διεύθυνση Διαβατηρίων
- Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας – 4ο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων
- Διεύθυνση Πληροφορικής
3. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-  Διευθύνσεις  Αστικής  Κατάστασης  (για  ενημέρωση  Τμημάτων  Αστικής  Κατάστασης, 
Τμημάτων Ιθαγένειας καθώς και Τμημάτων Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων χωρικής τους 
αρμοδιότητας)
5. Συνήγορος του Πολίτη

Εσωτερική διανομή:
- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Αν. Υπουργού
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
- Γρ. Γενικού Διευθυντή Διοικητικών Υποθέσεων
- Διεύθυνση Ιθαγένειας
- Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης
- Διεύθυνση Μ.Η.Ε.Σ. (με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του 
ΥΠ.ΕΣ.)
- ΔΑΕΜ (με την παράκληση ανάρτησης υποδειγμάτων)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 16 παρ. … Ν.3284/2004)

Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/ 
E-mail: ithagenia@ypes.gr

Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας. Παρακαλούμε να  
συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία με  ελληνικούς χαρακτήρες. Τα αναγραφόμενα ονοματεπωνυμικά  
σας στοιχεία  θα πρέπει  να βρίσκονται  σε απόλυτη συμφωνία  με τα στοιχεία  που αναγράφονται  στις  
μεταφράσεις των δικαιολογητικών που τυχόν συνυποβάλλετε. Σε περίπτωση που ο υπάρχων χώρος δεν  
επαρκεί  για  την  απάντησή  σας,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  ένα  λευκό  φύλλο  χαρτιού,  όπου  θα  
αναγράψετε συμπληρωματικά ό,τι άλλο επιθυμείτε.  

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………… ΟΝΟΜΑ ..…………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ …………………… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ..…………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ …………………… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ..…………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ …………………… ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ..…………………

Δήμος εγγραφής (και αρ.μερίδας) ……………………………………………….

Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα 
(αριθμός, ημερ/νία, αρχή έκδοσης) ……………………………………………….

Ελληνικό Διαβατήριο 
(αριθμός, ημερ/νία έκδοσης, ημερ/νία λήξης) ……………………………………………….

Ταυτότητα αλλοδαπής αρχής 
(αριθμός, ημερ/νία έκδοσης) ……………………………………………….

Διαβατήριο αλλοδαπής αρχής 
(αριθμός, ημερ/νία έκδοσης, ημερ/νία λήξης) ……………………………………………….

Τόπος γέννησης ……………………………………………….

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

Τόπος διαμονής ……………………………………………….

Επάγγελμα ……………………………………………….
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Παρακαλώ να αποδεχτείτε την αίτησή μου για αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας για 
τους εξής λόγους:

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

Ο/Η Αιτ………

Συνημμένα (σύνολο σελίδων …):

1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο
2. Αντίγραφο ελληνικού διαβατηρίου / ταυτότητας 
3. Αντίγραφο αλλοδαπού ισχύοντος διαβατηρίου / ταυτότητας 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / 
Διαβατηρίου:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα.
β. (διαγράφεται σε περίπτωση θήλυ) Δεν υπέχει ή καθυστερεί από πλευράς μου στρατιωτική υποχρέωση 
(Στρατολογική Υπηρεσία ………………)

 (4)

Ημερομηνία: …/ … /20…
  

Ο/Η Δηλ

(Υπογραφή)

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

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 18 Ν.3284/2004)

Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/ 
E-mail: ithagenia@ypes.gr

Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας. Παρακαλούμε να  
συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία με  ελληνικούς χαρακτήρες. Τα αναγραφόμενα ονοματεπωνυμικά  
σας στοιχεία  θα πρέπει  να βρίσκονται  σε απόλυτη συμφωνία  με τα στοιχεία  που αναγράφονται  στις  
μεταφράσεις των δικαιολογητικών που τυχόν συνυποβάλλετε. Σε περίπτωση που ο υπάρχων χώρος δεν  
επαρκεί  για  την  απάντησή  σας,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  ένα  λευκό  φύλλο  χαρτιού,  όπου  θα  
αναγράψετε συμπληρωματικά ό,τι άλλο επιθυμείτε.  

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………… ΟΝΟΜΑ ..…………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ …………………… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ..…………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ …………………… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ..…………………

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ …………………… ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ..…………………

Δήμος εγγραφής (και αρ.μερίδας) ……………………………………………….

Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα 
(αριθμός, ημερ/νία, αρχή έκδοσης) ……………………………………………….

Ελληνικό Διαβατήριο 
(αριθμός, ημερ/νία έκδοσης, ημερ/νία λήξης) ……………………………………………….

Ταυτότητα αλλοδαπής αρχής 
(αριθμός, ημερ/νία έκδοσης) ……………………………………………….

Διαβατήριο αλλοδαπής αρχής 
(αριθμός, ημερ/νία έκδοσης, ημερ/νία λήξης) ……………………………………………….

Τόπος γέννησης ……………………………………………….

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

Τόπος διαμονής ……………………………………………….

Επάγγελμα ……………………………………………….
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Παρακαλώ να αποδεχτείτε την αίτησή μου για  αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας 
για τους εξής λόγους:

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

Ο/Η Αιτ………

Συνημμένα (σύνολο σελίδων …):

5. Δήλωση αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας
6. Απόψεις Προξένου
7. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο
8. Αντίγραφο ελληνικού διαβατηρίου / ταυτότητας 
9. Αντίγραφο αλλοδαπού ισχύοντος διαβατηρίου / ταυτότητας 
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Ελληνική Δημοκρατία

Γενικό Προξενείο / Προξενείο / Άμισθο Προξενείο / Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας / Γραφείο 
Συνδέσμου της Ελλάδας στ….........................................

 Αριθμός………....................

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 18 Ν.3284/2004

Σήμερα στις ……/……/201…… παρουσιάστηκε ενώπιον εμού του/της Γενικού Προξένου / Προξένου 

/ Άμισθου Προξένου / Διευθύνοντος/ουσας του Προξενικού Γραφείου / Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας 

στ……………………………………………  ο/η  (κύριο  όνομα)   …………………………………...  (επώνυμο) 

………………………...…………….  του  (όνομα  πατρός)   …………………………..  και  της  (όνομα  μητρός) 

…………………………….. , γεννημέν… στ… ………………….............. στις ……/……/…… και εγγεγραμμένος 

στο  Δήμο  …………………………,  κάτοχος  του  υπ’  αρ.  ………………………  διαβατηρίου  με  ημερομηνία 

έκδοσης  …../…./……...  και  ημερομηνία  λήξης  …./…./…..…  /  κάτοχος  της  υπ’  αρ.  ……………………… 

ταυτότητας  με  ημερομηνία  έκδοσης  …../…./……...  ,  ο  οποίος/η  οποία  διαμένει  μόνιμα  στ… 

………………………… και  δήλωσε ότι  επιθυμεί  να αποποιηθεί  της Ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004). Παρέδωσε δε και την σχετική για 

αυτό αίτησή του/της, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό …………………….. και χρονολογία  ……/……/

………

Προς απόδειξη συντάσσεται αυτή η πράξη η οποία καταχωρείται στο βιβλίο Δηλώσεων με αύξοντα 

αριθμό …………………… και υπογράφεται ως ακολούθως:

............………………201…

       Ο/Η  Δηλών/ούσα       O/H Γενικός/η Πρόξενος ή Πρόξενος ή 
Άμισθος Πρόξενος ή Διευθύνων/ουσα του
Προξενικού Γραφείου / Γραφείου Συνδέσμου
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