
 

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση από αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες 
ή υπαχθέντες σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους 

Αφορά: 

α. Υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και στους οποίους οι 
αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν χορηγήσει έναν από τους 
παρακάτω τίτλους: 

- Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού φυγάδα (χρώματος κίτρινου) ή 

- Άδεια Παραμονής (λευκού χρώματος) πενταετούς διάρκειας ισχύος ή 

- Άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα 

β. Υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή 
προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και στους οποίους οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη έχουν χορηγήσει Ειδικό Δελτίο Υπό Ανοχή Διαμονής Αλλοδαπού, που δεν 
έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικοί ή επικουρικοί λόγοι).   

 

Δικαιολογητικά 

(1) Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον 
αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του και 
υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή 
υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.  

(2) Αίτηση  πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και υποβάλλεται στην 
αρμόδια  υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος 
μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες)  
σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα. 

(3) Μία έγχρωμη φωτογραφία(πρόσφατης έκδοσης) 

(4) Ακριβές αντίγραφο ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. 

(5) Ακριβές αντίγραφο δελτίου αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή τελούντος σε καθεστώς 
επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους ή μέλους οικογένειας 
κατόχου τέτοιου δελτίου. 

(6) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη 
νομοθεσία  της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.  
Διευκρινίζεται ότι: 

  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 γέννησης 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. 

Εξαιρέσεις: 

 Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού γέννησης από αλλοδαπό ο 
οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς 



επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, αρκεί η 
προσκόμιση της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη  με την οποία 
αναγνωρίζεται ως πολιτικός πρόσφυγας ή η απόφαση υπαγωγής του στο καθεστώς 
επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.  

 Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η  ληξιαρχική 
πράξη γέννησής του.  

(7) Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του. Σε περίπτωση 
έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην 
οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη 
υποβολής της. 

(8) Αριθμό μητρώου  Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)  

(9) Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, ύψους εκατό (100) ευρώ 
με την υποβολή κάθε αίτησής τους (είτε της αρχικής αίτησης πολιτογράφησης, είτε της αίτησης 
που υποβάλλεται μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών). 


