
 

  

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο λόγω φοίτησης στην Ελλάδα (άρθρο 1Α παρ. 6 του 
Ν. 3284/2004, όπως ισχύει και άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010) 

Αφορά ενήλικο που έχει φοιτήσει με επιτυχία σε τουλάχιστον 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
πριν την ενηλικίωσή του 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

* Αλλοδαποί που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την 24-3-2010 υποβάλλουν τη σχετική 
αίτηση-δήλωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την ενηλικίωσή τους. 

** Αλλοδαποί που στις 24/03/2010 είχαν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποβάλλουν τη 
σχετική αίτηση-δήλωση έως τις 24/3/2013 

 

Δικαιολογητικά:  

(1) Αίτηση και δήλωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου ενηλίκου στο δημοτολόγιο του Δήμου της 

μόνιμης κατοικίας του.  

(2) Πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα προέλευσης ή ληξιαρχική πράξη γέννησής του στην 

Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω αρκεί άλλο ισοδύναμο έγγραφο από τις αρμόδιες 

αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης ή πράξη αναγνώρισης ως πολιτικού πρόσφυγα ή 

υπαγωγής σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή δελτίο ανιθαγενούς.  

(3) Ακριβές αντίγραφο του οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής του σε ισχύ.  

(4) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από 

την Ελλάδα. 

      Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 

3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία 

προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι 

οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών). 

(5) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η 

εγγραφή.  

(6) Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για επιτυχή φοίτηση σε 6 τουλάχιστον τάξεις του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.  

(7) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου 

Δήμου.  

 

 Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα 

μεταφρασμένα ως ακολούθως: 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, 
φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή 
επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης 
αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν 
επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, 
φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η 
επικύρωση  και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο   και όχι σε φωτοτυπία 

 Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι 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 μεταφραστικά 
γραφεία. 


