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Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας

Σταύρος Πιοτόπουλος

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση, αλλογενών πολιτών Ε.Ε.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση Πολιτογράφησης
 Αντίγραφο δήλωσης πολιτογράφησης που υποβλήθηκε στο Δήμο μόνιμης
διαμονής (καταργείται από 1/4/2021)
 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε
πολίτη κράτους-μέλους (Π.Δ. 106/2007 Α’135)
 Μία έγχρωμη φωτογραφία (πρόσφατης έκδοσης)
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού
εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, π.χ. Δελτίο
Ταυτότητας Πολίτη Ε.Ε.
 Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για
όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που
προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, νόμιμα
επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή όπως άλλως ορίζεται από την ισχύουσα
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, π.χ. Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/1191.
 Πιστοποιητικό γάμου στις περιπτώσεις αλλαγής επωνύμου λόγω γάμου
και σχετικό πιστοποιητικό στις περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων, νομίμως
επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
 Εκκαθαριστικά σημειώματα ή αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος των τριών οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη της
απαιτούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα.
 Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της μόνιμης διαμονής στη χώρα κατά το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα
 Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 Ηλεκτρονικό παράβολο €100

Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Πληροφορίες
 Οδηγός απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας
https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/arxiki-selida/ithageneia-form
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήματος και
την πλήρη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια
υπηρεσία Ιθαγένειας του τόπου διαμονής σας
https://www.ypes.gr/structure/ypoyrgos-2/g-g-ithageneias-orgchart/dithageneias-orgchart/perifereiakes-dieythynseis-ithageneias/
 Ενημέρωση για την πορεία υπόθεσης κτήσης Ιθαγένειας
https://pf.emigrants.ypes.gr/pfiua/
 Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου:
o Χωρίς κωδικούς taxis
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm
o Με κωδικούς taxis
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo
o Ο τετραψήφιος κωδικός παραβόλου για πολίτες Ε.Ε είναι 2161

Προσοχή: Οι πολίτες Η.Β μπορούν να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης
με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
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Σημείωση: Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω μη συνδρομής των
τυπικών προϋποθέσεων μπορεί να κατατεθεί προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Εσωτερικών εντός 30 ημερών, ενώ αντιρρήσεις ως προς την
εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κατατίθενται ενώπιον του
Συμβουλίου Ιθαγενείας εντός 15 ημερών. Απαιτείται νέο παράβολο €100.
Σταύρος Πιοτόπουλος

