ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ;
(Απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας)*

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Με καταγωγή από
χώρα εκτός ΕΕ

Όσοι δεν έχουν καθόλου ή
έχουν μόνο προσωρινή
άδεια διαμονής
Όσοι έχουν καταδίκες από
6 μήνες και πάνω για
συγκεκριμένα αδικήματα
ή από 1 χρόνο και πάνω
για κάθε αδίκημα που
έγινε με δόλο

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Μετά από 7 χρόνια
μόνιμης και νόμιμης
διαμονής στην
Ελλάδα
Μετά από 3 χρόνια
μόνιμης και νόμιμης
διαμονής στην
Ελλάδα εάν έχω
γάμο και παιδί με
έλληνα/ελληνίδα
Μετά από 3 χρόνια
μόνιμης και νόμιμης
διαμονής στην
Ελλάδα εάν έχω
ανήλικο παιδί που
έχει ελληνική
ιθαγένεια (όχι
εξαιτίας φοίτησης σε
ελληνικό σχολείο)
Μετά από 3 χρόνια
μόνιμης και νόμιμης
διαμονής εάν είμαι
πρόσφυγας ή έχω
χαρακτηριστεί από
Ελληνική Αρχή ως
ανιθαγενής

ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Δήλωση Πολιτογράφησης από Δήμο
κατοικίας μου
Αίτηση Πολιτογράφησης
Άδεια Διαμονής α) επί μακρόν διαμένοντος
ή δεύτερης γενιάς ή β) ως μέλος
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή ως
γονέας ανήλικου Έλληνα πολίτη ή γ) ως
πρόσφυγας ή σε καθεστώς επικουρικής
προστασίας ή δ) ως ανιθαγενής
Διαβατήριο
Εάν έχω γεννηθεί στο εξωτερικό
πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο μαζί
με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά / Εάν
έχω γεννηθεί στην Ελλάδα ελληνική
ληξιαρχική πράξη γέννησης
Εκκαθαριστικά Εφορίας τελευταίων ετών
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.)
Άλλα αποδεικτικά που δείχνουν τη σχέση
μου με την Ελλάδα και τους Έλληνες

ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

Στη Διεύθυνση
Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ;

700 ευρώ την
πρώτη φορά
200 ευρώ για τις
επόμενες
Εάν είμαι
πρόσφυγας ή
έχω
χαρακτηριστεί
από Ελληνική
Αρχή ως
ανιθαγενής 100
ευρώ την πρώτη
φορά, αλλά και
για τις επόμενες

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ
ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ;
1 χρόνο
(πρακτικά από
2-4 χρόνια)

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Με καταγωγή από
χώρα ΕΕ

Όσοι δεν έχουν Βεβαίωση
εγγραφής πολιτών Ε.Ε. ή
Έγγραφο πιστοποίησης
μόνιμης διαμονής πολίτη
Ε.Ε

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Μετά από 3 χρόνια
μόνιμης και νόμιμης
διαμονής στην Ελλάδα

ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Δήλωση Πολιτογράφησης από Δήμο
κατοικίας μου
Αίτηση Πολιτογράφησης
Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. ή
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής
πολίτη Ε.Ε

Όσοι έχουν καταδίκες από
6 μήνες και πάνω για
συγκεκριμένα αδικήματα
ή από 1 χρόνο και πάνω
για κάθε αδίκημα που
έγινε με δόλο

Διαβατήριο

ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ;

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ
ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ;

Στη Διεύθυνση
Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

100 ευρώ την
πρώτη φορά, αλλά
και για τις
επόμενες

1 χρόνο
(πρακτικά από
2-4 χρόνια)

Στη Διεύθυνση
Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

100 ευρώ

1 χρόνο
(πρακτικά από
1-2 χρόνια)

Εάν έχω γεννηθεί στο εξωτερικό
πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο μαζί
με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά / Εάν
έχω γεννηθεί στην Ελλάδα ελληνική
ληξιαρχική πράξη γέννησης
Εκκαθαριστικά Εφορίας τελευταίων ετών
Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.)
Άλλα αποδεικτικά που δείχνουν τη σχέση
μου με την Ελλάδα και τους Έλληνες

Ομογενείς κάτοχοι
ΕΔΤΟ από Αλβανία,
Τουρκία, χώρες
πρώην ΕΣΣΔ

Όσοι δεν έχουν Ειδικό
Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
Όσοι έχουν καταδίκες από
6 μήνες και πάνω για
συγκεκριμένα αδικήματα
ή από 1 χρόνο και πάνω
για κάθε αδίκημα που
έγινε με δόλο
Όσοι δεν διαμένουν
μόνιμα στη χώρα

Οποτεδήποτε

Αίτηση Πολιτογράφησης
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.)
Διαβατήριο
Πιστοποιητικό γέννησης, με μετάφραση
στα ελληνικά
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
με μετάφραση στα ελληνικά

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Ομογενείς από
χώρες πρώην ΕΣΣΔ
που μένουν σ’
αυτές

Όσοι δεν έχουν ελληνική
καταγωγή

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Οποτεδήποτε

ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ή
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.)
Διαβατήριο

ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ;

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ
ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ;

Σε ελληνικό
προξενείο που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

Χωρίς παράβολο

Δεν υπάρχει
όριο

Στη Διεύθυνση
Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

Χωρίς παράβολο

Δεν υπάρχει
όριο

Ληξιαρχική πράξη γέννησης ιδίου και
γονέων επικυρωμένη και επίσημα
μεταφρασμένη
Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη
Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την
ομογενειακή μου ιδιότητα (π.χ.
στρατιωτικό βιβλιάριο, πιστοποιητικό
ιθαγένειας, ελληνικό προξενικό
διαβατήριο, έγγραφα σοβιετικών αρχών με
ένδειξη εθνικότητας)

Ομογενείς από
χώρες πρώην ΕΣΣΔ
που έχουν έρθει
στην Ελλάδα πριν
τις 2/5/2001 ή είναι
γονείς ή τέκνα
δημοτολογημένων
ομογενών

Όσοι έχουν έρθει στην
Ελλάδα μετά τις 2/5/2001
και δεν είναι γονείς ή τέκνα
δημοτολογημένων
ομογενών

Οποτεδήποτε

Αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
Διαβατήριο
Ληξιαρχική πράξη γέννησης ιδίου και
γονέων επικυρωμένη και επίσημα
μεταφρασμένη
Ληξιαρχική πράξη γάμου ίδιου και γονέων
επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη
Απόφαση κτήσης Ε.Ι. σε περίπτωση
δημοτολογημένου γονέα και πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
από τον γονέα από το δήμο στον οποίο
είναι γραμμένος
Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την
ομογενειακή μου ιδιότητα (π.χ.
στρατιωτικό βιβλιάριο, πιστοποιητικό
ιθαγένειας, ελληνικό προξενικό
διαβατήριο, έγγραφα σοβιετικών αρχών με
ένδειξη εθνικότητας)

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Με πρόγονο που
ήταν ομογενής

Όσοι διαμένουν μόνιμα στο
εξωτερικό και δεν μπορούν
να θεωρηθούν ομογενείς

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Οποτεδήποτε

ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Αίτηση Πολιτογράφησης
Δήλωση Πολιτογράφησης ενώπιον του
Προξένου
Ποινικό μητρώο αλλοδαπών αρχών
επικυρωμένο μαζί με μετάφραση στα
ελληνικά

ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ;

Σε ελληνική
πρεσβεία ή
προξενείο που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

120 ευρώ

Σε ελληνική
πρεσβεία ή στη
Διεύθυνση Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

Σε περίπτωση
υποβολής του
αιτήματος σε
ελληνική πρεσβεία
ανταποδοτικό
προξενικό τέλος
ύψους 100 ευρώ

(το κόστος μπορεί
να αυξηθεί
ανάλογα με το
πόσα προξενικά
τέλη θα
απαιτηθούν)

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ
ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ;
1 χρόνο
(πρακτικά από
1-2 χρόνια)

Διαβατήριο
Πιστοποιητικό Γέννησης επικυρωμένο μαζί
με μετάφραση στα ελληνικά
Έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση μου
με τον Έλληνα πρόγονο

Με πρόγονο που
είχε ελληνική
ιθαγένεια
(καθορισμός/
διαπίστωση
ιθαγένειας)

Οποτεδήποτε

Εγγραφή άμεσου ανιόντος σε ελληνικό
Δήμο.
Έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση μου
με τον έλληνα πρόγονο

18 μήνες

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Με φοίτηση σε
ελληνικό σχολείο

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Όσοι δεν έχουν καθόλου ή Αφού ολοκληρώσω με
επιτυχία 9 τάξεις
έχουν μόνο προσωρινή
σχολείου στο Δημοτικό
άδεια διαμονής
και Γυμνάσιο ή/και
Όσοι έχουν καταδίκες από
Λύκειο,
6 μήνες και πάνω για
συγκεκριμένα αδικήματα ή
ή από 1 χρόνο και πάνω
Αφού ολοκληρώσω με
για κάθε αδίκημα που
επιτυχία 6 τάξεις
έγινε με δόλο
σχολείου στο Γυμνάσιο
Όσοι ολοκλήρωσαν τις 6 ή
9 τάξεις όσο ήταν
ανήλικοι και έχουν πλέον
συμπληρώσει τα 21
Όσοι ολοκλήρωσαν τις 6 ή
9 τάξεις μετά τα 23
Όσοι ολοκλήρωσαν τις 6 ή
9 τάξεις μετά τα 18 και
πριν τα 23 αλλά έχουν
περάσει 3 έτη από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης
της απαιτούμενης
φοίτησης
Έχουν περάσει πάνω από
3 έτη από την ημερομηνία
αποφοίτησης από τμήμα
ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή
ΤΕΙ

και Λύκειο
ή
Όταν έχω αποφοιτήσει
από το Λύκειο και
τελειώσω και Σχολή ή
Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Δήλωση-Αίτηση κτήσης ιθαγένειας
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
που θα μου εκδώσει η αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άδεια διαμονής
Αν έχω γεννηθεί στο εξωτερικό,
πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο μαζί
με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
Αν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα ελληνική
ληξιαρχική πράξη γέννησης
Διαβατήριο
Υπεύθυνη δήλωση για εξελληνισμό του
ονοματεπωνύμου μου, εφόσον είμαι πάνω
από 18 όταν κάνω την αίτηση και το θέλω

ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

Στη Διεύθυνση
Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ;

100 ευρώ

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ
ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ;
6 μήνες εάν
είμαι κάτω
από 18 όταν
κάνω την
αίτηση
(πρακτικά
περίπου 1
χρόνο-18
μήνες)
1 έτος εάν
είμαι πάνω
από 18 όταν
κάνω την
αίτηση
(πρακτικά
περίπου 1
χρόνο έως 18
μήνες)

Με γέννηση στην
Ελλάδα και
φοίτηση σε
ελληνικό σχολείο

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Όταν οι γονείς δεν έχουν
καθόλου ή έχουν μόνο
προσωρινή άδεια
διαμονής

Από την εγγραφή στην
Α΄ τάξη Δημοτικού
Σχολείου

Όταν ούτε ένας από τους
γονείς του ανήλικου δεν
έχει συμπληρώσει, είτε 5
χρόνια στην Ελλάδα με
άδεια διαμονής πριν από
τη γέννηση του παιδιού,
είτε 10 χρόνια στην
Ελλάδα με άδεια
διαμονής συνολικά, πριν
και μετά την γέννηση του
παιδιού.

ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Δήλωση-Αίτηση κτήσης ιθαγένειας που
υποβάλλεται από τους γονείς του παιδιού
Ελληνική Ληξιαρχική πράξη γέννησης του
παιδιού
Πιστοποιητικό γάμου των γονέων,
επικυρωμένο, με μετάφραση στα ελληνικά,
ή αν ο γάμος έγινε στην Ελλάδα, την
ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου

ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;

Στη Διεύθυνση
Αστικής
Κατάστασης (ΔΑΚ)
της
Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως που
ανήκει η περιοχή
όπου μένω

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ;

100 ευρώ

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ
ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ;
6 μήνες
(πρακτικά
περίπου 1
χρόνο)

Άδειες διαμονής των γονέων. Του ενός
τουλάχιστον γονέα η άδεια πρέπει να είναι
μία από τις παρακάτω: Άδεια Διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος ή δεύτερης γενιάς ή
αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας ή
πρόσφυγα ή σε καθεστώς επικουρικής
προστασίας ή ανιθαγενούς, ή δελτίο
μόνιμης διαμονής ως μέλος οικογένειας
Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή Ε.Δ.Τ.Ο. ή
έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής
πολίτη της Ε.Ε.
Διαβατήριο των γονέων μαζί με επίσημη
μετάφραση
Βεβαίωση εγγραφής - παρακολούθησης
ελληνικού σχολείου, από την Α΄ τάξη του
Δημοτικού. Την εκδίδει ο Διευθυντής του
σχολείου που φοιτά το παιδί

*Η παρούσα κωδικοποίηση των διαδικασιών ιθαγένειας έγινε από τον Συνήγορο του Πολίτη, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποτελεί σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας
και
για
το
λόγο
αυτό
δεν
περιλαμβάνει
όλες
τις
ειδικές
περιπτώσεις,
εξαιρέσεις
ή
μεταβατικές
ρυθμίσεις
που
υπάρχουν.
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στις τοπικές Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης.
Ευχαριστώ τον Συνήγορο του Πολίτη για τη συνδρομή του στο παρόν κείμενο που κατά τη γνώμη μας καθιστά την ελληνική διοίκηση φιλικότερη απέναντι στους πολίτες, εν προκειμένω τους
μελλοντικούς πολίτες της χώρας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται τόσο στον κ. Δημήτρη Χορμοβίτη, Ειδικό Επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος είχε την ιδέα και συνέταξε αρχικά το κείμενο, όσο και
στην κα Μαρία Ξανθοπούλου, στέλεχος της Δ/νσης Ιθαγένειας και την κα Μαριάννα Διαμαντή, ειδική σύμβουλο του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας.
Ειδικός Γραμματέας Ιθαγένειας
Λάμπρος Μπαλτσιώτης

