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ΘΕΜΑ: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/Α) ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το εδάφιο 7 της παρ. 1 του
άρθρου 39 του ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και
καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές
με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 50Α/) και την παρ. 4 του
άρθρου 36 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 53/Α),
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, το οποίο
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α),
3. του άρθρου 125 του ν.4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) –
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
– Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 111 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133Α/), σε συνδυασμό με τα άρθρα 19 και 20 του π.δ.
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141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180Α/), όπως ισχύουν μετά την ισχύ του
άρθρου 38 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 53Α/).
2. Την με αριθμό 2019/0011294/4.6.2019 – Φ.130181 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
2104Β/).
3. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της με αριθμό 2019/0011294/4.6.2019 – Φ. 130181 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, ενόψει αναμόρφωσης του οικείου θεσμικού πλαισίου, καθώς και
διασάφησης απαιτούμενων τεκμηριωτικών στοιχείων.
4. Το π.δ. 83/2019 περί διορισμού Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 121Α/).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ουσιαστικές προϋποθέσεις
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης των αιτούντων, την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας,
ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποτελούν:
α) η διαπίστωση, σε ατομικό επίπεδο, της ομογενειακής ιδιότητας, η οποία διακριβώνεται
εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν σωρευτικά η ύπαρξη ελληνικής καταγωγής και
η ύπαρξη ελληνικής εθνικής συνείδησης, η οποία συνάγεται από την ύπαρξη ψυχικών και
πολιτιστικών δεσμών του αιτούντος με την ελληνική εθνική κοινότητα και την γνώση της
ιστορικής διαδρομής των προγόνων του και των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των
ομογενών στους τόπους διαβίωσής τους,
β) η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας,
γ) η γνώση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και της νεότερης ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού και
δ) η εξοικείωσή τους με τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να υποβάλουν σωρευτικά οι αιτούντες, την
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ως κατωτέρω:
α) αίτηση πολιτογράφησης πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από δύο πρόσφατες
φωτογραφίες του αιτούντος,
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β) ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη
μετάφρασή του,
γ) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα
μεταφρασμένο,
δ) πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο
ε) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την
ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,
στ) πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και
επίσημα μεταφρασμένο,
η) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού
των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος,
θ) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται
η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης,
ι) παράβολο (για ομογενείς κατοίκους ημεδαπής) ή τριπλότυπο είσπραξης (για ομογενείς
κατοίκους χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) ύψους εκατό (100) ευρώ για την πιστοποίηση
καταβολής του σχετικού χρηματικού ποσού.

2. Οι αιτούντες, την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, οι οποίοι είναι κάτοικοι ημεδαπής, οφείλουν να υποβάλλουν επιπλέον των ανωτέρω
δικαιολογητικών, και τα ακόλουθα:
α) αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα πριν την 31.05.2019,
β) τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν τη μακρόχρονη διαμονή τους στη χώρα, όπως, ιδίως, τα κάτωθι:
αποδεικτικά εκπλήρωσης φορολογικών ή και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μισθωτήρια
κατοικίας, τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου, συμβάσεις εργασίας, βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις
Η αριθμ. πρωτ. 2019/0011294/4.6.2019 (Φ. 130181) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2104/Β)
καταργείται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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