ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (Ν. 3284/2004)
«Άρθρο 35
Διατηρούμενες διατάξεις.
Διατηρούνται σε ισχύ: α) Το άρθρο 40 του Ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α΄), β)
Η παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/ 2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από
την τέως Σοβιετική Ενωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄), γ) Τα άρθρα 59 παρ. 1 περ. β΄ και 76
παρ. 6 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α΄), και δ) Το άρθρο 8
παρ. 5 του Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α΄).»

α) Άρθρο 40 του Ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική
αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α΄)
«Άρθρο 40
Συμπληρώσεις της νομοθεσίας για την ελληνική ιθαγένεια
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 1438/1984 (ΦΕΚ 60) αντικαθίσταται ως εξής: "3. Η
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1250/1982 (ΦΕΚ 46) αναγνώριση γάμων ως
υποστατών δεν έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
σύζυγο του Έλληνα ούτε την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας από ελληνίδα σύζυγο
αλλοδαπού".
2. Αλλοδαπή σύζυγος έλληνα πολίτη, της οποίας ο γάμος αναγνωρίστηκε ως υποστατός,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1250/1982, εφ` όσον έχει εγγραφεί σε
δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας μετά την ισχύ του ν. 1250/1982, και έως την έναρξη της
ισχύος του ν. 1438/1984, θεωρείται ότι απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από την παραπάνω
εγγραφή της. Μπορεί όμως, μέσα σε προθεσμία τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του
νόμου αυτού, με δήλωση της που δεν υπόκειται σε ανάκληση, προς τον οικείο δήμαρχο ή
πρόεδρο κοινότητας, να αποποιηθεί την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην περίπτωση
αυτή θεωρείται ότι ποτέ δεν απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια και η εγγραφή της στα
δημοτολόγια διαγράφεται. Η παραπάνω δήλωση είναι απαράδεκτη, αν η αιτούσα με την
αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται ανιθαγενής.
3. Τέκνα που γεννήθηκαν από γάμο με Έλληνα, που αναγνωρίστηκε ως υποστατός σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1250/1982, εφ` όσον έχουν εγγραφεί σε μητρώα αρρένων ή
δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας έως την έναρξη της ισχύος του ν. 1438/1984, θεωρείται ότι
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από την παραπάνω εγγραφή τους. Μπορούν όμως, μέσα σε
προθεσμία τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με δήλωσή τους, που δεν
υπόκειται σε ανάκληση, προς τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, να αποποιηθούν την
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Αν αυτά είναι ανήλικα, τη δήλωση υποβάλλει ο έλληνας
πατέρας. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ποτέ δεν απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και
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η εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια διαγράφεται. Η πιο πάνω δήλωση
είναι απαράδεκτη, αν το τέκνο με την αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται ανιθαγενές.»
β) Άρθρο 1 παρ. 11 του Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από
την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 76 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄)
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1
«1.[..] 11. Ομογενείς, για τους οποίους η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας συνεπάγεται, κατά τις
διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας προέλευσής τους, την απώλεια της ιθαγένειάς τους,
μπορούν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να αποκτήσουν μετά από
αίτησή τους είτε την ελληνική ιθαγένεια, κατά τα ανωτέρω, είτε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας με την
προσκόμιση των στοιχείων* της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ύστερα από ειδικώς
αιτιολογημένη γνώμη της Προξενικής Αρχής του τόπου διαμονής τους, η οποία διατυπώνεται
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4, αν αυτοί κατοικούν σε
χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια κατά την ίδια διαδικασία της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής. Η
απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή της. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών,
Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το περιεχόμενο του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησής του. Επίσης, το
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας μπορεί να παρέχεται κατά τα ως άνω στους ομογενείς μέχρι την έκδοση
της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής
ιθαγένειας, καθώς και σε εκείνους που δεν επιθυμούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν αυτοί
κατοικούν σε χώρα της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή της παραγράφου 4, εάν διαμένουν στην ελληνική
επικράτεια χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας δύναται
να χορηγείται και σε ομογενείς που διαμένουν σε άλλες χώρες. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης
καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δελτίου αυτού.»
*Η λέξη "δικαιολογητικών" αντικαταστάθηκε από την λέξη "στοιχείων" με την παρ. 5 άρθρ. 76 Ν.
2910/2001, ΦΕΚ Α 91/2.5.2001.

γ1) Άρθρο 59 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 91/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3013/2002, (ΦΕΚ 102
Α΄)
«Άρθρο 59
Δικαιολογητικά
2

1. [..] β. παράβολο ύψους πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, το οποίο μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό κάθε
φορά.
Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραβόλου αυτού.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σημειώνεται ότι η παρούσα διατηρούμενη διάταξη έχει ως πεδίο εφαρμογής
εκκρεμή αιτήματα πολιτογράφησης που υπεβλήθησαν έως 24/3/2010, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Ν. 3838/2010, με το άρθρο 4 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 του Ν.
3284/2004 και προβλέφθηκε πλέον (σχετ. παρ. 3ζ) παράβολο επτακοσίων (700) ευρώ, για δε
ομογενείς, κατόχους ιθαγένειας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
γ2) Άρθρο 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική
Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
91/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄)
«Άρθρο 76
[..] 6. Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με
θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη χώρα ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή
της θεώρησης εισόδου, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο
ταυτότητας της παραγράφου 11 κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας
τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, τηρουμένης της διαδικασίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός από τη γνώμη της προξενικής αρχής.
Με την ίδια διαδικασία αποκτούν ελληνική ιθαγένεια ή ειδικό δελτίο ταυτότητας, ανεξαρτήτως
του χρόνου άφιξης τους στη χώρα, γονείς ή τέκνα ομογενών που έχουν ήδη αποκτήσει ειδικό
δελτίο ταυτότητας ή ελληνική ιθαγένεια, είτε κατόπιν εκδόσεως σχετικής περί της ελληνικής τους
ιθαγένειας διαπιστωτικής πράξης του Νομάρχη κατά το προισχύσαν νομικό καθεστώς είτε με
σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί κτήσης αυτής.
Με την υποβολή της αίτησης για κτήση ελληνικής ιθαγένειας ή για χορήγηση του ειδικού δελτίου
ταυτότητας κατά τα ανωτέρω, η οποία συνοδεύεται από σημείωμα δακτυλοσκόπησης, χορηγείται
στον αιτούντα βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο μέχρι την
έκδοση της σχετικής απόφασης και η οποία επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας.
Στους αλλογενείς συζύγους των παραπάνω χορηγείται προσωρινή άδεια παραμονής ισόχρονης
διάρκειας.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Με το άρθρ. 24 Ν. 3013/2002, ΦΕΚ Α 102/1.5.2002 ορίζεται ότι:
"Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες παραμονής που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 αντικαθίστανται από προσωρινές άδειες
παραμονής εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες επέχουν και θέση άδειας εργασίας, εφόσον τα
πρόσωπα στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου κριθούν αλλογενείς
αλλοδαποί και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών
παραμονής γίνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 6, 7
και 8 του άρθρου 66 του ν. 2910/2001, όπως αυτές ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.
Ομογενείς, οι οποίοι ζητούν τη διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον έχουν καταθέσει τα
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απαιτούμενα δικαιολογητικά, λαμβάνουν, από το αρμόδιο, για την έκδοση της οικείας
διαπιστωτικής πράξης, όργανο, βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, η οποία επέχει θέση άδειας
εργασίας και παραμονής, που μπορεί να ανανεώνεται, ισόχρονα, μέχρι την έκδοση της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης".
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Με την παρ. 4α του άρθρου 138 του ν. 4251/2014( ΦΕΚ 80 Α΄) ορίζεται ότι:
Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/ 2002 (Α΄ 102), αντικαθίστανται από
άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις
της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να
διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις
αρμόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών
αποφάσεων.
δ) Άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση εκλογικού δικαιώματος των
ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α΄)»
«Άρθρο 8
[..] 5. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο
που έχει ως εξής:
"Το παράβολο που συνοδεύει νέες αιτήσεις για πολιτογράφηση, οι οποίες υποβάλλονται ύστερα
από την απόρριψη προηγούμενης αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μειώνεται στο ήμισυ του
παραπάνω ποσού."»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σημειώνεται ότι η παρούσα διατηρούμενη διάταξη έχει ως πεδίο εφαρμογής
εκκρεμή αιτήματα πολιτογράφησης που υπεβλήθησαν έως 24/3/2010, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ν. 3838/2010, με το άρθρο 4 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 του ν.
3284/2004 και προβλέφθηκε πλέον (σχετ. παρ. 3ζ) παράβολο διακοσίων (200) ευρώ για την
επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης και παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ για ομογενείς,
κατόχους ιθαγένειας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αναγνωρισμένους
πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς.
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