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Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & 
Κοινωνικών Υποθέσεων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας 
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους 
δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας)

(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Εγκύκλιος αρ. 52

Θέμα: Παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  με  τη  διαδικασία  πολιτογράφησης  ομογενών 
αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010

Σχετ.: (α) H εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 8 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τροποποίηση του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (υπ’αρ. πρωτ.Φ.130181/29365/28.5.2010 έγγραφο)
(β) Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.82215/27993/4-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
(ερωτηματολόγιο)

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  σχετικών  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  εξέτασης  αιτημάτων  που 

υπάγονται  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  άρθρου  23  του  ν.3838/2010,  κρίνεται  αναγκαία  η  παροχή 

νεότερων οδηγιών που έχουν ως σκοπό την τήρηση ενός ενιαίου πλαισίου κανόνων, διαδικασιών και 

ειδικότερων χειρισμών (όταν απαιτείται), από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά σχετικά με την εφαρμογή 

του άρθρου 23 του ν.3838/2010, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών1 και 

είναι τα εξής:

1. Αίτηση πολιτογράφησης
Η  αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται (χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή δήλωσης 

πολιτογράφησης) στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου υπάγεται ο 

δήμος  μόνιμης  κατοικίας  του  αιτούντος.  Η  αίτηση  θεωρείται  αποδεκτή  όταν  συμπληρώνεται  με 

ελληνικούς χαρακτήρες ως προς όλα τα πεδία της, με ειδική μέριμνα ως προς τη συμπλήρωση των 
1 (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/polit_om_3.pdf)
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πεδίων που αναφέρονται στις πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος 

(στοιχεία τέκνων), τη διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και την ύπαρξη 

εκκρεμούς αίτησης πολιτογράφησης σε άλλη υπηρεσία2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται μία 

(1) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης.

Υπογραμμίζεται  ότι  η  παραλαβή  αιτήσεων  πολιτογράφησης  θα  πρέπει  να  διεξάγεται  σε 

καθημερινή βάση, χωρίς καμία υποχρέωση από τη πλευρά του ενδιαφερόμενου, να επικοινωνήσει 

προηγουμένως  με  την  υπηρεσία  σας,  για  τον  καθορισμό  συγκεκριμένης  ημέρας  και  ώρας 

προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του.

     

2. Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος πολιτογράφησης αποτελεί:

(α) η προσκόμιση ισχύοντος διαβατηρίου ή 

(β) άλλου  αποδεικτικού  ταυτοπροσωπίας  όπως  δίπλωμα  οδήγησης,  βιβλιάριο  ασφαλιστικού 

φορέα, απολυτήριο ελληνικού σχολείου, κ.λπ.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις ομογενών οι οποίοι δεν κατείχαν ποτέ αλβανικό 

διαβατήριο είτε επειδή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα είτε επειδή διαμένουν σε αυτή επί μακρόν χωρίς 

να έχουν αναγνωριστεί  επίσημα από τις αλβανικές αρχές ως πολίτες  της χώρας αυτής,  αρκεί  η 

προσκόμιση  ως  αποδεικτικού  ταυτοπροσωπίας  στη  θέση  του  διαβατηρίου,  άλλου  εγγράφου 

ελληνικής διοικητικής αρχής, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.130181/13944/8-6-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας σχετικά με τη 

λήξη ισχύος των παλαιού τύπου (μη βιομετρικών) αλβανικών διαβατηρίων, παρασχέθηκε η οδηγία 

για υποχρέωση υποβολής νέου τύπου (βιομετρικού) διαβατηρίου για όλα τα αιτήματα (εκκρεμή και 

νέα)  με  αποτέλεσμα  να  παρατηρηθούν  μεγάλες  καθυστερήσεις  στην  εξέταση  των  εκκρεμών 

αιτημάτων.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται πλέον σκόπιμο, η υποχρέωση προσκόμισης νέου τύπου (βιομετρικών) 

διαβατηρίων να εφαρμόζεται μόνο για τα νέα αιτήματα και να εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή 

οι  εκκρεμείς  αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών κατόχων από την Αλβανία (αφορά και  τους μη 

κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο. που κατέχουν άδεια διαμονής άλλου τύπου).

Κατά συνέπεια, εφόσον το εξεταζόμενο αίτημα του ενδιαφερόμενου συνοδεύεται από ακριβές 

αντίγραφο διαβατηρίου που είχε αρχικά προσκομιστεί, οφείλετε να προβείτε σε όλες τις διαδικασίες 

οι  οποίες  απαιτούνται  για  την  απόκτηση της  ελληνικής  ιθαγένειας  με  πολιτογράφηση,  χωρίς  να 

απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, δηλαδή:

• έκδοση απόφασης, 

• διενέργεια ορκωμοσίας, 

2 Το  έντυπο  της  αίτησης  πολιτογράφησης  (http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-
eca84e2ec9b9/AitPolitogr_31082012.doc)   είναι  διαμορφωμένο  με  τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  να  συμπεριλαμβάνει  όλες 
εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την εξέταση ενός αιτήματος πολιτογράφησης. Εφόσον, λοιπόν, 
συμπληρώνεται σαφώς και πλήρως δεν συντρέχει λόγος αναζήτησης επιπρόσθετων δικαιολογητικών. 
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• έκδοση εντολής εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων και σε Δημοτολόγια. 

Σημειώνεται ότι με μέριμνά σας, οφείλετε να ανασύρετε τις εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται 

επί του παρόντος στο αρχείο σας, εν αναμονή υποβολής ή προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο 

νέου τύπου (βιομετρικού) διαβατηρίου, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα ανωτέρω.  

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται:

• μετάφραση του διαβατηρίου

• η  κατάθεση  φωτοαντιγράφων  όλων  των  σελίδων  του  διαβατηρίου,  καθώς  αρκεί  μόνο  η 

σελίδα στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου του.

3. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
Στους ομογενείς  από Αλβανία καθώς και  στα τέκνα αυτών χορηγείται  εφεξής Ε.Δ.Τ.Ο. αόριστης 

διάρκειας με βάση την υπ’ αριθμ. 4000/3/10−πβ΄/ΦΕΚ Β΄15-11-2012 Κ.Υ.Α. «Παραμονή και εργασία 

ομογενών από Αλβανία» σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ.1 και 14 παρ. 1 αυτής. Tα ισχύοντα Ε.Δ.Τ.Ο. 

μετατρέπονται σε αόριστης διαρκείας ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν 

υποχρεούνται να τα ανανεώσουν.

Επομένως δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της υπηρεσίας σας για προσκόμιση από τον 

αιτούντα νέου Ε.Δ.Τ.Ο., εφόσον αυτό έχει προσκομιστεί κατά την αρχική υποβολή της αίτησης, έστω 

και αν έχει λήξει η ισχύς του. 

Συνεπώς, για τα εν λόγω  Ε.Δ.Τ.Ο., τα οποία έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εκκρεμών αιτημάτων 

πολιτογράφησης  ομογενών  από  Αλβανία,  δεν  απαιτείται  η  ανανέωσή  τους  σε  περίπτωση  που 

παρέλθει η ημερομηνία λήξεώς τους και αρκούν για την: 

• έκδοση απόφασης, 

• διενέργεια ορκωμοσίας, 

• έκδοση εντολής εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων και σε Δημοτολόγια. 

Σημειώνεται ότι με μέριμνά σας, οφείλετε να ανασύρετε τις εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται 

επί του παρόντος στο αρχείο σας, εν αναμονή υποβολής ή προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο 

νέου ισχύοντος Ε.Δ.Τ.Ο., εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα ανωτέρω.

4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης
Το πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή όπως έχει ήδη επισημανθεί με 

την υπ’αρ.8/Φ.130181/29365/28.5.2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Για τις περιπτώσεις αιτούντος 

που έχει  γεννηθεί  στην  Ελλάδα,  αρκεί  η  αυτεπάγγελτη αναζήτηση σχετικής  ληξιαρχικής  πράξης 

γέννησης του και στην περίπτωση αυτή ζητείται προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης αλβανικών 

αρχών,  μόνο  εάν  υπάρχει  διαφοροποίηση  των  ονοματεπωνυμικών  στοιχειών  του  από  τα 

αναγραφόμενα στοιχεία του στο αλλοδαπό του διαβατήριο. 

Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη μετάφραση 

που  συνοδεύει  το  πιστοποιητικό  γέννησης,  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπόψη  αποκλίσεις  στην 
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μετάφραση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων όπως αυτά αναγράφονται  σε άλλα δικαιολογητικά 

που τηρούνται στον οικείο φάκελο (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., πιστοποιητικό γάμου, κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται  ότι,  για  έγγραφα εκδοθέντα από Αλβανία,  χώρα για  την  οποία η  Ελλάδα έχει 

εκφράσει  επιφυλάξεις  για  την  προσχώρησή της  στη Σύμβαση της Χάγης (Apostille)  και  για  όσο 

διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση κάθε είδους πιστοποιητικών γίνεται 

μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα νέου τύπου πιστοποιητικά γέννησης που εκδίδονται για κάθε χρήση 

από τις αλβανικές αρχές, γίνονται αποδεκτά εφόσον φέρουν τις νόμιμες επικυρώσεις. 

5. Παράβολο
Για  την  υποβολή της  αίτησης πολιτογράφησης,  προβλέπεται  η  καταβολή παραβόλου  ύψους 

εκατό (100) ευρώ, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, το οποίο εκδίδεται 

από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  που  το  εισέπραξε  και  στο  οποίο  αναγράφονται  τα  ονοματεπωνυμικά 

στοιχεία του αιτούντος και η αιτιολογία είσπραξης αυτού.

Σημειώνεται ότι, το ίδιο ποσό παραβόλου προβλέπεται για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά 

από τυχόν έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

6. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου μόνο για έγγαμες γυναίκες
Απαιτείται πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο 

μόνο για αιτήματα πολιτογράφησης γυναικών που είναι έγγαμες και μετά τη τέλεση του γάμου έχουν 

αποκτήσει το επώνυμο του συζύγου τους, ώστε να προκύπτει  το επώνυμο που φέρουν μετά τη 

τέλεση του γάμου τους με βάση το οποίο θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Στην περίπτωση 

αυτή η υπηρεσία σας οφείλει να ελέγχει, αν η εν λόγω μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο διαβατήριο 

και στο Ε.Δ.Τ.Ο. που κατέχει η αιτούσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της προαναφερόμενης 

Κ.Υ.Α. 

Τέλος,  σας  επισημαίνουμε  ότι  δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση  οποιουδήποτε  άλλου 
δικαιολογητικού  πέραν  των  προαναφερόμενων,  όπως  παρατηρήθηκε  ότι  συμβαίνει  σε 
ορισμένες υπηρεσίες, καθ’ υπέρβαση της σκοπιμότητας θέσπισης της ειδικής διάταξης του 
άρθρου 23 του ν.3838/2010  (π.χ. πιστοποιητικό μη απέλασης, έγγραφο ότι ο ενδιαφερόμενος δεν 

είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, διαβατήριο 

ανήλικων τέκνων, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων, βεβαιώσεις ή 

δικαιολογητικά διαπίστωσης μόνιμης κατοικίας κ.λπ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Κατάθεση ακριβών αντιγράφων

Όπου  απαιτείται  η  υποβολή  δικαιολογητικών  με  τη  μορφή  ακριβούς  φωτοαντιγράφου,  σας 

επισημαίνουμε  τη  δυνατότητα  που έχει  κάθε ελληνική  δημόσια αρχή επικύρωσης για  εσωτερική 

χρήση3. Για παράδειγμα, αν υπάρχει στον οικείο φάκελο ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου από την 

υπηρεσία του δήμου η οποία παρέλαβε αρχικώς την αίτηση πολιτογράφησης σύμφωνα με την προ 

του  ν.3838/2010  ισχύουσα διαδικασία,  αυτό  το  αντίγραφο είναι  κατάλληλο προς χρήση από τις 

αρμόδιες  υπηρεσίες  σας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  δύναται  η  ίδια  η  υπηρεσία  σας  να  κάνει  ακριβές 

αντίγραφο του διαβατηρίου ή του Ε.Δ.Τ.Ο. του αιτούντος,  διευκολύνοντας  τον ίδιο με αυτόν  τον 

τρόπο  και συντομεύοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες.

2. Διαπίστωση της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος που αναγράφεται στην αίτηση πολιτογράφησης κατά την 

ημεροχρονολογία  υποβολής  της  και  αφορά  σε  δήμο  που  ανήκει  στα  όρια  της  χωρικής  σας 

αρμοδιότητας,  γίνεται  αποδεκτή  χωρίς  άλλες  διατυπώσεις ή  απαίτηση  προσκόμισης  πρόσθετων 

δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, κ.λπ.) ή περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους σας, κατ’  

εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.3838/2010.

Σε περίπτωση που ο αιτών κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματος δηλώσει εγγράφως αλλαγή 

των στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας του που αφορούν σε άλλο δήμο εκτός ορίων της χωρικής 

σας αρμοδιότητας ή ακόμα και εκτός Ελλάδας, τότε η υπηρεσία σας οφείλει να παραπέμψει τον 

οικείο φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του νέου τόπου διαμονής ή 

στο αρμόδιο ελληνικό προξενείο, για εξέταση του αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του ν.3284/2004.

3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληροφοριών σε συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας και τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και τον αρχικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου, 

ακολουθεί αυτεπάγγελτα:

(α) το  ερώτημα  σχετικά  με  τη  συνδρομή  ή  μη  λόγων  δημόσιας  τάξης  και  ασφάλειας  στο 

πρόσωπο ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στην αρμόδια περιφερειακή αστυνομική Διεύθυνση του 

τόπου διαμονής του αιτούντος (και όχι απευθείας προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της 

Ελληνικής  Αστυνομίας),  προκειμένου  να   διενεργήσει  τη  σχετική  έρευνα  σε  συνεργασία  με  την 

προαναφερόμενη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

και να απαντήσει σχετικά (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου). 

3 βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.130181/37964/16.7.2010 έγγραφό μας «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 
1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει»
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Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας των 

τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, η υπηρεσία σας οφείλει να προβεί στην 

έκδοση της σχετικής απόφασης. 

Υπάρχει περίπτωση η αρμόδια αστυνομική αρχή να αποστείλει απάντηση στην υπηρεσία σας 

μετά  την  έκδοση της  απόφασης πολιτογράφησης με  στοιχεία  σε  βάρος του  αιτούντος   ότι  έχει 

δηλαδή, σχηματιστεί δικογραφία πριν την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης όπως προκύπτει 

από την ημερομηνία αποστολής του σχετικού εγγράφου της αστυνομικής αρχής προς την αρμόδια 

Εισαγγελία, για αδίκημα που συνιστά κώλυμα βάσει του νόμου. Τότε η διαδικασία πολιτογράφησης 

αναστέλλεται  περαιτέρω  μέχρι  την  έκδοση   της  σχετικής   δικαστικής  απόφασης  υπό  την 

προϋπόθεση να μην έχει λάβει χώρα  η ορκωμοσία του ενδιαφερόμενου.

(β) η αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (για αιτούντες που έχουν 

γεννηθεί  εκτός Ελλάδας) διενεργείται  μέσω αποστολής του αιτήματος προς το Αυτοτελές  Τμήμα 

Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή (για 

αιτούντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα) στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών (βλ. σχετικό 

υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου). 

Σε περίπτωση που από το ποινικό μητρώο προκύπτει ποινή για αδίκημα που βάσει των οικείων 

διατάξεων αποτελεί  κώλυμα για τη πολιτογράφηση του αιτούντος,  πρέπει  να εκδίδεται  απόφαση 

απόρριψης  του  αιτήματος  ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  έχει  χορηγηθεί  στον  ενδιαφερόμενο 

αναστολή εκτέλεσης της ποινής και έχει παρέλθει ο χρόνος της αναστολής χωρίς αυτή να έχει αρθεί 

ή ανακληθεί. 

4.  Αμφισβήτηση ομογενειακής  ιδιότητας και  δυνατότητα  παραπομπής στην Επιτροπή 
Πολιτογράφησης 

Η  ομογενειακή  ιδιότητα  του  αιτούντος  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  βάση  το  άρθρο  23  του 

ν.3838/2010 πιστοποιείται από την κατοχή του Ε.Δ.Τ.Ο.. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη 

ελέγξει και επιβεβαιώσει την ομογενειακή ιδιότητα του αιτούντος. Δεν συντρέχει επιπρόσθετος λόγος 

εκ μέρους της υπηρεσίας σας για νέα διερεύνηση.

Τα στοιχεία της εθνικής καταγωγής που αναγράφονται στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κι 

έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  δεν  αποτελούν  στοιχείο  αμφισβήτησης  της  ομογενειακής 

ιδιότητας, διότι η ελληνική εθνική καταγωγή δεν αναγράφεται σε όλες τις περιοχές που κατοικούνται  

από ομογενείς. 

Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να διαπιστωθούν κατά την εξέταση του οικείου φακέλου σαφείς και 

ισχυρές  ενδείξεις  αμφισβήτησης  της  ιδιότητας  του  αιτούντος  ως  ομογενούς.  Τονίζεται  ότι,  η 

παραπάνω διαδικασία δεν πρέπει να ακολουθείται  παγίως και κατά κανόνα, αλλά αυστηρά κατά 

περίπτωση και εφόσον συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις αμφιβολιών, χωρίς η υπηρεσία σας να απαιτεί 

την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις παρακαλούμε να ακολουθείται κατά σειρά η κάτωθι διαδικασία:

6

ΑΔΑ: Β4ΜΒΝ-ΖΜ1



(α) διερεύνηση εάν από τα στοιχεία  της υπηρεσίας σας,  συγγενείς εξ αίματος του αιτούντος 

έχουν  ήδη  αποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια  ως  ομογενείς,  γεγονός  που  αν  επιβεβαιωθεί, 

λαμβάνεται υπόψη υπέρ της άρσης των όποιων αμφισβητήσεων,

(β) αλληλογραφία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα) με 

την  αρμόδια  προξενική  αρχή της  Ελλάδας στην  Αλβανία,  για  διερεύνηση της  ελληνικής  εθνικής 

καταγωγής  του  αιτούντος  και  έλεγχο  γνησιότητας  των  δικαιολογητικών  που  έχει  προσκομίσει 

(προτείνεται η αποστολή του πιστοποιητικού γέννησης και του διαβατηρίου),

(γ) εφόσον το αρμόδιο προξενείο σας επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται περί ομογενούς ή αδυνατεί 

να σας επιβεβαιώσει ότι πρόκειται περί ομογενούς, καλείστε με έγγραφο που περιέχει τη σχετική 

αιτιολόγηση και  επισυνάπτοντας  και  όλη την  αλληλογραφία,  να  παραπέμπετε  την  υπόθεση  στο 

αρμόδιο  Τμήμα  έκδοσης  Ε.Δ.Τ.Ο. προκειμένου  να  εφαρμοστεί  η  διαδικασία  του  άρθρου  5 

«Αμφισβήτηση  της  ομογενειακής  ιδιότητας»  της  υπ’  αριθμ.  4000/3/10−πβ΄/ΦΕΚ  Β’  15-11-2012 

Κ.Υ.Α..

Η αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας και η προτεινόμενη διαδικασία διερεύνησης αυτής 

που περιγράφεται παραπάνω δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αποστολή και τη λειτουργία της 

Επιτροπής  Πολιτογράφησης.  Η  δυνατότητα  παραπομπής  στην  Επιτροπή  Πολιτογράφησης  που 

αναφέρεται  στη  παρ.2  του  άρθρου  23  του  ν.3838/2010,  πρέπει,  επίσης,  να  ακολουθείται  με 

εξαιρετική φειδώ. 

Από την εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα διοικητική πρακτική της υπηρεσίας μας κατά τον χειρισμό 

τέτοιων υποθέσεων προέκυψε ότι, συντρέχει λόγος παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης 

μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις που αφορούν κυρίως σε πρόσωπα για τα οποία, αμφισβητείται από 

τα  στοιχεία  του  οικείου  φακέλου  και  από  την  αυτοπρόσωπη  παρουσία  τους,  το  εάν  πληρούν 

στοιχειωδώς τις προβλεπόμενες από το νόμο ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης (επαρκής 

γνώση ελληνικής γλώσσας, ομαλή ένταξη στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας). 

Οπωσδήποτε, δεν συνιστούν λόγο παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης:

(α) οι αμφιβολίες για τον τόπο διαμονής και

(β) λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

5. Πρόσκληση σε ορκωμοσία

Το έγγραφο (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου) με το οποίο καλεί η υπηρεσία 

σας  σε  ορκωμοσία  τον  ενδιαφερόμενο  πρέπει  υποχρεωτικά  να  αποστέλλεται  με  αποδεικτικό 

επίδοσης,  έστω  και  αν  έχει  ο  ίδιος  έχει  ήδη  ενημερωθεί  με  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  (π.χ. 

τηλεφωνική ή προφορική ενημέρωση, αποστολή sms κ.λπ.). 

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του ΚΕΙ η απόφαση πολιτογράφησης 

ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα σε ετήσια προθεσμία από τη δημοσίευση, συνεπώς πρέπει 
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να διασφαλιστεί  ότι  ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται  με τρόπο που δεν θα αφήνει  περιθώρια 

παρερμηνειών ή ασαφειών. 

Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του πολιτογραφηθέντος κατά τη δόση του όρκου, αρκεί η 

επίδειξη  εναλλακτικά  είτε  του  Ε.Δ.Τ.Ο.  (το  οποίο  είναι  πλέον  αόριστης  διάρκειας)  είτε  του 

διαβατηρίου (παλαιού ή νέου τύπου). Δεν απαιτείται για τη διενέργεια της ορκωμοσίας κατοχή νέου 

τύπου (βιομετρικού) διαβατηρίου ή κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. 

Τέλος, η υπηρεσία σας εφεξής θα επισυνάπτει στο έγγραφο με το οποίο καλεί σε ορκωμοσία τον 

ενδιαφερόμενο,  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  τρέχουσα  οικογενειακή  του  κατάσταση  (βλ.  σχετικό 

υπόδειγμα στο παράρτημα της εγκυκλίου), που θα κατατίθεται συμπληρωμένη στην υπηρεσία σας 

από τον ενδιαφερόμενο την ημέρα της ορκωμοσίας του.  

6. Απόφαση δημοτολογικής εγγραφής
Μετά  τη  πραγματοποίηση  της  ορκωμοσίας  ακολουθεί  η  έκδοση  της  απόφασης  του  Γενικού 

Γραμματέα  της  αρμόδιας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  εγγραφή  του  πολιτογραφούμενου  στα 

δημοτολόγια  ή  αν  πρόκειται  για  άρρεν,  απόφαση  για  εγγραφή  στα  Μητρώα  Αρρένων  η  οποία 

προηγείται και ενσωματώνει, μετά την έκδοσή της, και την εντολή έγγραφής του στα δημοτολόγια 

(βλ. σχετικά υποδείγματα στο παράρτημα της εγκυκλίου). 

Στην απόφαση δημοτολογικής εγγραφής επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία 

τηρούνται στον οικείο φάκελο:

• αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας

• πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του πολιτογραφούμενου

• πρωτότυπο  πιστοποιητικό  γάμου  (μόνο  για  έγγαμη  σύζυγο  που  φέρει  το  επώνυμο  του 

συζύγου) και

• πρωτότυπα  πιστοποιητικά  γέννησης  ανήλικων  αλλοδαπών  τέκνων  (εφόσον  είχαν  ήδη 

προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο, άλλως θα προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο 

κατά την εγγραφή του ιδίου και των τέκνων του στο δημοτολόγιο του οικείου δήμου).

Σημειώνεται ότι δεν αποστέλλονται συνημμένα τα ακόλουθα:

• το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης και 

• η  ανακοίνωση  πολιτογράφησης  της  Διεύθυνσης  Ιθαγένειας  του  Υπουργείου  Εσωτερικών 

(μόνο  για  τις  περιπτώσεις  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  α΄  εδαφίου  της 

παραγράφου 4 του άρθρου 23). 

Παρακαλούμε για  την  τήρηση των ανωτέρω οδηγιών,  οι  οποίες  αναμένεται  να επιλύσουν τα 

προβλήματα και τις ασάφειες που προέκυψαν κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 23 του ν.3838/2010. 
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Προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλλει, μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας και 

της  διάχυσης  των  πληροφοριών,  η  επικείμενη  εγκατάσταση  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  του 

πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει την υλοποίηση της νομοθεσίας για την ιθαγένεια. 

Τέλος,  για  την  υποβολή  ερωτημάτων  ή  προτάσεων  προς  τη  Διεύθυνση  Ιθαγένειας  του 

Υπουργείου Εσωτερικών, συνιστούμε την ευρύτερη δυνατή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(omogen  @  ypes  .  gr  , ithagenia  @  ypes  .  gr  ). 

Ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού 
και Κοινωνικής Συνοχής

Α. ΣΥΡΙΓΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εξωτερικών
- Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

- Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων

- Μεταφραστική Υπηρεσία

- Προξενικό Γραφείο της Ελλάδας στα Τίρανα

- Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο

- Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Κορυτσά

2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-  Αρχηγείο  Ελληνικής  Αστυνομίας,  Διεύθυνση  Αλλοδαπών  (με  την 

παράκληση  ενημέρωσης  των  περιφερειακών  αστυνομικών 

διευθύνσεων)

- Τμήμα Έκδοσης Διαβατηρίων

3.  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων
- Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

4. Συνήγορο του Πολίτη

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

- Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

- Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής

- Διεύθυνση Ιθαγένειας
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- Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (με την παράκληση ανάρτησης στον 

ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών)

- Γραφείο Τύπου
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Παράρτημα 
(συνημμένα υποδείγματα)

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

ορισμένα Τμήματα εκκρεμεί η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος για την ιθαγένεια)

1. Υπόδειγμα εγγράφου για υποβολή ερωτήματος προς τις αστυνομικές αρχές

2. Υπόδειγμα εγγράφου για αναζήτηση ποινικού μητρώου

3. Υπόδειγμα εγγράφου για απόφαση πολιτογράφησης

4. Υπόδειγμα εγγράφου για αποστολή δημοσίευσης περίληψης 

5. Υπόδειγμα εγγράφου για πρόσκληση σε ορκωμοσία

6. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για αλλοδαπά ανήλικα τέκνα

7. Υπόδειγμα πρακτικού ορκωμοσίας

8. Υπόδειγμα εγγράφου για απόφαση εγγραφής στο Δημοτολόγιο (για γυναίκες)

9. Υπόδειγμα εγγράφου για απόφαση εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
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ΘΕΜΑ :  Ζητούνται  πληροφορίες  για  τον/την  <όνομα-λατινικοί  χαρακτήρες>.......  <επώνυμο-λατινικοί  

χαρακτήρες>........ όνομα πατρός <......>, ιθαγένειας  <χώρα>,  γεν. <00-00-0000> στ.. <χώρα>. 

Παρακαλούμε  να  μας  γνωρίσετε  τυχόν στοιχεία  για  <τον/την>  ανωτέρω,  κάτοχο  του υπ’  αριθμ. 

Α ...... Ε.Δ.Τ.Ο., που άπτονται της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας, προκειμένου να εξετασθεί το  

αίτημά πολιτογράφησής <του/της> για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 

23 του ν.3838/2010.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……
ΤΜΗΜΑ ……

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 
Προς:

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκ. ταχυδ.:

<Οδός> <αριθμός>, <Πόλη> 
......
<Όνομα> <Επώνυμο>
......
......
......@ .......

<Αστυνομική  αρχή  του  τόπου  κατοικίας  του 
αιτούντος> 
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2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ......
ΤΜΗΜΑ ……

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 
ΠΡΟΣ:

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκ. ταχυδ.:

<Οδός> <αριθμός>, <Πόλη> 
......
<Όνομα> <Επώνυμο>
......
......
......@ .......

<Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης

Αυτοτέλες Τμήμα Ποινικού Μητρώου>

ή

<αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών*>

Παρακαλούμε για τη διαβίβαση στην υπηρεσία μας αντιγράφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση του/της 

κάτωθι αλλοδαπού/ής, ο/η οποίος/α έχει καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας:

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα και επώνυμο πατέρα:
Όνομα μητέρας:
Όνομα και επώνυμο συζύγου:
 (μόνο για έγγαμες γυναίκες)
Χώρα γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Έτος γέννησης:

*Η συμπλήρωση των στοιχείων γίνεται μόνο με ελληνικούς όταν το ερώτημα υποβάλλεται σε Εισαγγελία Πρωτοδικών ενώ  

γίνεται  με  λατινικούς  χαρακτήρες  (αφορά κυρίως  το  επώνυμο  και  το  όνομα  βάσει  διαβατηρίου  ή  άλλου  αποδεικτικού  

ταυτοπροσωπίας) όταν υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα του Υπ. Δικαιοσύνης . Στα υπόλοιπα πεδία η συμπλήρωση γίνεται  

με ελληνικούς χαρακτήρες. 

Το ερώτημα για αναζήτηση ποινικού μητρώου στέλνεται απευθείας από τον εισηγητή, χωρίς υπογραφή προϊστάμενου
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3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……
ΤΜΗΜΑ ……

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 

ΘΕΜΑ Πολιτογράφηση <του/της> ομογενούς <αλλοδαπού/ής> ιθαγένειας <Ιθαγένεια> υπό στοιχεία:

(επώνυμο) …… (όνομα) …… ον. πατρός ……, γεν. <00-00-0000> <στην .......>

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

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 

πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 49 Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α').

3. <Π.Δ. Σύστασης της υπηρεσίας>.

4. <Εξουσιοδοτική απόφαση του ΓΓ της ΑΔ>.

5. Τη σχετική αίτηση πολιτογράφησης <του/της> ανωτέρω και τα λοιπά στοιχεία του οικείου φακέλου.

6.  Το  γεγονός  ότι  επιβεβαιώνεται  η  ομογενειακή  ιδιότητα  <του/της  αιτούντος/αιτούσης>  βάσει  του  υπ'  

αριθ.<000000> ΕΔΤΟ, που έχει εκδοθεί επ' ονόματί <του/της>.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε την από <00-00-0000> αίτηση πολιτογράφησης <του/της> ομογενούς <αλλοδαπού/ής> για την 

απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, υπό στοιχεία:

Επώνυμο ......
Όνομα ......
Ονομα πατρός ......
Έτος γέννησης ......
Χώρα γέννησης ......
Δήμος κατοικίας ......

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

Για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού/ής υπό στοιχεία:
<Όνομα> …… <Επώνυμο> ...... ον. πατρός ……, γεν. …-…-19… στ.. …..

1.  Με  την  <Φ.0000/0000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού  Γραμματέα  της  Α.Δ.  .......>  που  εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49, τχ. Α΄), γίνεται δεκτή η από <00-00-0000>  
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας <του/της> ομογενούς αλλοδαπού/ής υπό 
στοιχεία, <Όνομα> <Επώνυμο>  ον. πατρός <Όνομα>, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό <00000>, που γεννήθηκε στην <χώρα> την <00-00-0000> και κατοικεί στο Δήμο <......>.

2.  Με  την  <Φ.0000/0000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού  Γραμματέα  της  Α.Δ.  .......>  που  εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49, τχ. Α΄), γίνεται δεκτή η από <00-00-0000>  
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας <του/της> ομογενούς αλλοδαπού/ής υπό 
στοιχεία, <Όνομα> <Επώνυμο>  ον. πατρός <Όνομα>, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό <00000>, που γεννήθηκε στην <χώρα> την <00-00-0000> και κατοικεί στο Δήμο <......>.

3.  Με  την  <Φ.0000/0000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού  Γραμματέα  της  Α.Δ.  .......>  που  εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49, τχ. Α΄), γίνεται δεκτή η από <00-00-0000>  
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας <του/της> ομογενούς αλλοδαπού/ής υπό 
στοιχεία, <Όνομα> <Επώνυμο>  ον. πατρός <Όνομα>, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό <00000>, που γεννήθηκε στην <χώρα> την <00-00-0000> και κατοικεί στο Δήμο <......>.

(έως 10 περιλήψεις- όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ελληνικούς χαρακτήρες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……
ΤΜΗΜΑ …….

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 
Προς:

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκ. ταχυδ.:

<Οδός> <αριθμός>, <Πόλη> 
......
<Όνομα> <Επώνυμο>
......
......
......@ .......

Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
ΤΚ 104 32, Αθήνα

16

ΑΔΑ: Β4ΜΒΝ-ΖΜ1



5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……
ΤΜΗΜΑ …….

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 
Προς: <Ενδιαφερόμενος/η> 
<Ταχυδρομική Διεύθυνση>

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκ. ταχυδ.:

<Οδός> <αριθμός>, <Πόλη> 
......
<Όνομα> <Επώνυμο>
......
......
......@ .......

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ορκωμοσία

Σας  πληροφορούμε  ότι,  με  την  υπ’  αριθ.  <Φ.0000/0000/00-00-0000>  απόφαση  <του  Γενικού 

Γραμματέα της Α.Δ. .......>, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. <0000/00-00-0000> ΦΕΚ (τεύχος 

Β') έγινε δεκτή η αίτηση πολιτογράφησής σας.

Βάσει των ανωτέρω και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 4 του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.  3838/2010, παρακαλούμε όπως προσέλθετε για 

ορκωμοσία στην διεύθυνση: <Ταχυδρομική Διεύθυνση> την <00-00-0000> ημέρα <ημέρα ορκωμοσίας> και 

ώρα <00.00>.

Παρακαλούμε κατά την προσέλευση σας:

α. να έχετε μαζί σας αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., διαβατήριο ή άλλο έγγραφο) και

β.  στην  περίπτωση  που  είστε  γονέας  ενός  ή  περισσότερων  ανήλικων  τέκνων,  να  προσκομίσετε 

συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί εντός ενός 

έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συνημ.: υπεύθυνη δήλωση

Ο/Η Προϊστάμενος/η 
του Τμήματος ή της Διεύθυνσης

<Όνομα> <Επώνυμο>
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ……………………../ΤΜΗΜΑ…………………………………………………
Ο - Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(1):
Τόπος και Χώρα Γέννησης:
Αριθ. Ε.Δ.Τ.Ο. Αριθ. Διαβατηρίου:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.:
Τηλ.: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι,  κατά την ημεροχρονολογία της ορκωμοσίας μου ως Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης, 
έχω τα κάτωθι  ανήλικα τέκνα, τα οποία δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και θα την αποκτήσουν από εμένα 
βάσει του άρθρου 11 του Ν.3284/2004):

Στοιχεία ανήλικων τέκνων
(ανεξαρτήτως γάμου από τον οποίο αποκτήθηκαν ή αναγνωρισθέντων τέκνων που αποκτήθηκαν εκτός γάμου)(3)

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

Ημερομηνία: ………/……/201……

Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή)

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

<Στην Πόλη> και στο κατάστημα της <Α.Δ. ......>, σήμερα την <00-00-0000> ημέρα <Ημέρα Ορκωμοσίας> και  

ώρα <00.00> παρουσιάστηκε ενώπιον <του Διευθυντή ...... >,<ο/η> <Όνομα> <Επώνυμο> με όνομα πατρός 

<Όνομα>, <ο/η οποίος/α> κατοικεί στο Δήμο <Δήμος Εγγραφής>  και απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. <Φ.0000/0000/00-00-0000> απόφαση <του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. .......>, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε αριθμ. <0000/00-00-0000> ΦΕΚ (τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ως 

κατωτέρω:

"Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο σύνταγμα και τους νόμους  και να εκπληρώνω  

ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου, ως Έλληνας πολίτης"

<Ο ΟΡΚΙΣΑΣ> <Ο ΟΡΚΙΣΘΕΙΣ>

<Όνομα Επώνυμο> <Όνομα Επώνυμο>
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……
ΤΜΗΜΑ ……

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 
Προς: 
1) <Δήμος Εγγραφής> 
<Ταχυδρομική Διεύθυνση>

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκ. ταχυδ.:

<Οδός> <αριθμός>, <Πόλη> 
......
<Όνομα> <Επώνυμο>
......
......
......@ .......

1. Αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό (με μετάφραση) 
-Γέννησης
-Γάμου
-Οικογενειακής κατάστασης
-άλλο 

ΘΕΜΑ: Εγγραφή στο δημοτολόγιο ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
(επώνυμο) <……> (όνομα) <……> ον. πατρός <……>, γεν. 00/00/0000 στ….. που απέκτησε την 
ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση βάσει του άρθρου 23 του ν.3838/2010

Σας πληροφορούμε ότι,  με την υπ’ αρ. πρωτ. <Φ.00000/00000/00-00-0000> απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Α.Δ.<......>, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. <0000/00-00-0000> ΦΕΚ (τχ. Β'), 
έγινε  δεκτή  η  από <00-00-0000> αίτηση πολιτογράφησης  της  εν  θέματι,  η  οποία  απέκτησε  την  ελληνική 
ιθαγένεια στις <00-00-0000> (αρ. <000000> πρακτικό ορκωμοσίας), ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η  
ορκωμοσία της.

Κατόπιν τούτου, παρακαλείστε για την εγγραφή στο δημοτολόγιο σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 497/1991: 
α. της ιδίας, με νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας το άρθρο 23 του Ν. 3838/2010 και 
β. των τυχόν άγαμων και ανήλικων τέκνων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3284/2004, με  
ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αυτήν της ορκωμοσίας της ανωτέρω.

Κοινοποίηση:
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνση Αλλοδαπών,
2ο Τμήμα Ομογενών – Ιθαγένειας, 
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
2. Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Διαβατηρίων, 
Χίου 8, Καισαριανή 16121
3. <Τμήμα Ασφάλειας τόπου κατοικίας της ενδιαφερόμενης>
4. <Ενδιαφερόμενη> - <Ταχ. διεύθυνση >  (με αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας) 

Ο/Η Προϊστάμενος/η 
του Τμήματος ή της Διεύθυνσης

<Όνομα> <Επώνυμο>
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9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ……
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……
ΤΜΗΜΑ ……

<Πόλη>, ....../....../201..
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ....../......
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ:......
 
Προς: 
1) <Δήμος Εγγραφής> 
<Ταχυδρομική Διεύθυνση>
1. Αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό (με μετάφραση) 
-Γέννησης
-Γάμου
-Οικογενειακής κατάστασης
-άλλο 

Ταχ. δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκ. ταχυδ.:

<Οδός> <αριθμός>, <Πόλη> 
......
<Όνομα> <Επώνυμο>
......
......
......@ .......

2) <Στρατολογικό Γραφείο>
<Ταχυδρομική Διεύθυνση>

ΘΕΜΑ: Εγγραφή στα μητρώα αρρένων και στο δημοτολόγιο του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
(επώνυμο) <……> (όνομα) <……> όν. πατρός <……> ον. μητρός <……>, γεν <00-00-0000> στ….., 
που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση βάσει του άρθρου 23 του ν.3838/2010.

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  I του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α').
2. <Π.Δ. Σύστασης της υπηρεσίας>
3. <Εξουσιοδοτική απόφαση του ΓΓ της ΑΔ>
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και  6 του Ν. 2119/1993 " Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί  Μητρώων 
Αρρένων" και την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. Φ.28700/17574/09-09-1993.
5.  Την με  αριθ.πρωτ.  <Φ.0000/0000/00-00-0000> απόφαση <του  Γενικού  Γραμματέα της Α.Δ.  .......>  που 
εκδόθηκε από την <υπηρεσία>, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του 
(επώνυμο)  <επώνυμο> (όνομα)  <όνομα> (πατρώνυμο)  <πατρώνυμο>,  κατοίκου  <Δήμος Κατοικίας>,  οδός 
<οδός & αριθμός> και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. <0000/00-00-0000> (τεύχος Β').
6. Το αρίθμ. <0000/00-00-000> πρακτικό ορκωμοσίας του ανωτέρω.
7. Τα έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο, από τα οποία προκύπτει  ότι ο ανωτέρω έχει  γεννηθεί  το έτος  
<0000> (<έτος  γέννησης  ολογράφως>)  και  ότι  έχει  τις  απαιτούμενες  προϋποθέσεις  για  να  εγγραφεί  στα 
μητρώα αρρένων, αφού έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια από την <00-00-0000 ημερομηνία ορκωμοσίας 
του>, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθορίζουμε ως έτος γεννήσεως του αδήλωτου υπό στοιχεία : (επώνυμο) <επώνυμο> (όνομα) <όνομα> 
(πατρώνυμο) <πατρώνυμο> (μητρώνυμο) <μητρώνυμο>, το έτος <0000> (<έτος γέννησης ολογράφως>)
2. Εγκρίνουμε την εγγραφή του ανωτέρω στα μητρώα αρρένων του Δήμου <Δήμος Εγγραφής> ως κάτωθι:

α/α 0000
Επώνυμο <επώνυμο>
Όνομα <όνομα>
Όνομα Πατέρα <πατρώνυμο>
Όνομα Μητέρας <μητρώνυμο>
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Έτος Γεννήσεως 0000
Τόπος Γεννήσεως <χώρα, πόλη>
Διεύθυνση Κατοικίας <Δήμος,  Νομός,  Οδός, 

Αριθμός>

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

Κατόπιν τούτου παρακαλείται ο Δήμος <Δήμος Εγγραφής> για την εγγραφή του ίδιου στο Μητρώο 
Αρρένων και στα Δημοτολόγια του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 και νομική βάση κτήσης  
το άρθρο 23 του Ν. 3838/2010, καθώς και  των τυχόν ανήλικων και  άγαμων τέκνων του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν.  3284/2004 και  με ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αυτήν της 
ορκωμοσίας του ανωτέρω.

Κοινοποίηση:
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνση Αλλοδαπών
2ο Τμήμα Ομογενών – Ιθαγένειας, 
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
2. Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Διαβατηρίων, 
Χίου 8, Καισαριανή 16121
3. <Τμήμα Ασφάλειας τόπου κατοικίας της ενδιαφερόμενου>
4. <Ενδιαφερόμενος> - <Ταχ. διεύθυνση > - <Τηλέφωνο επικοινωνίας> 
     (με αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας) 

Ο/Η Προϊστάμενος/η 
του Τμήματος ή της Διεύθυνσης

<Όνομα> <Επώνυμο>
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