
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο λόγω γέννησης στην Ελλάδα (άρθρο 1Α παρ. 1 
του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει) 

Αφορά ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, εφόσον:  

α. και οι δύο γονείς του έχουν ήδη συμπληρώσει συνεχή νόμιμη διαμονή για πέντε έτη κατά τη 
γέννησή του ή  

β. όταν η νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων έχει μεν ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου αλλά 
είτε ο ένας είτε και οι δύο γονείς συμπληρώνουν την απαιτούμενη πενταετία συνεχούς νόμιμης 
διαμονής στην Ελλάδα μετά το χρόνο γέννησης αυτού. Εξυπακούεται ότι στην εν λόγω περίπτωση 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης και δήλωσης εκ μέρους των 
γονέων είναι η συμπλήρωση της απαιτούμενης πενταετίας και από τους δύο γονείς. 

  

Δικαιολογητικά 

(1)  Αίτηση και δήλωση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας 

των γονέων, υποβαλλόμενη από κοινού από τους γονείς του. 

(2)  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα, η οποία να έχει συνταχθεί εμπρόθεσμα. 

(3)  Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον τέτοιος υφίσταται). 

(4)  Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο γονέων. 

(5)  Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων, που εκδίδουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες (π.χ. των πρώην Περιφερειών και νυν Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή της Ελληνικής 

Αστυνομίας) από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή των γονέων για τουλάχιστον 

πέντε έτη. 

(6)  Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την 

Ελλάδα και των δύο γονέων.  

           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). 

(7)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται 

να γίνει η εγγραφή. 

          Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της Χώρας, η κοινή 

αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο οικείος Δήμος. 

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

Δήμου. 

  


