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Α’ ΜΔΡΟ: ΔΗΑΓΩΓΖ 

ηελ θνηλά απνδεθηή λνκηθή θαη πνιηηηθή ζεσξία, ν φξνο ηζαγέλεηα ρξεζηκνπνη-

είηαη γηα λα νξίζεη ηνλ δεκνζίνπ δηθαίνπ δεζκφ ηνπ αηφκνπ κε ηελ πνιηηεία ζηελ νπνία 

αλήθεη
1
. Απνηειεί ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ ην άηνκν εληάζζεηαη ζην ιαφ ελφο θξά-

ηνπο, ν νπνίνο σο ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή ελφηεηα επηθπιάζζεη ζηα κέιε ηνπ ηελ ηδηφηε-

ηα ηνπ πνιίηε
2
. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ηζαγέλεηα λνείηαη σο ε ηδηφηεηα απφ ηελ νπνία 

πεγάδνπλ αηνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, δίλεη δε ηε δπλα-

ηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα αλαγλσξίδεηαη σο νινθιεξσκέλν κέινο κηαο πνιηηηθήο θνη-

λφηεηαο
3
. 

Ζ ηζαγέλεηα πξνζδίδεηαη ζην άηνκν απφ ην Κξάηνο, απνηειεί δε δηθαίσκα εζληθήο 

θπξηαξρίαο ην νπνίν, παξφιν πνπ νη Δπξσπατθέο ελσζηαθέο δηαδηθαζίεο πξνζαλαηνιίδν-

ληαη ζηελ ελλνηνινγηθή νκνηνγέλεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο
4
, θακία απφ ηηο 

ρψξεο νη νπνίεο ηελ απαξηίδνπλ δελ δείρλνπλ δηαηεζεηκέλεο λα απεκπνιήζνπλ. Έηζη, ε 

επξσπατθή ηζαγέλεηα (European citizenship) παξακέλεη σο ζεζκφο έλα αθφκα ζθαινπάηη 

ζηελ θιίκαθα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζην νπνίν ηα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα 

βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ζπγθιίλνπλ. 

Απφ ηελ άιιε, ν φξνο «εζληθφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ην κε λνκη-

θφ δεζκφ ελφο αηφκνπ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε εζληθή θαηαγσγή. Ο δεζκφο απηφο αθνξά 

ηνπο νκνγελείο (φζνη αλήθνπλ ζην ίδην έζλνο) ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο αιινγελείο (ή αι-

ινεζλείο). Δίλαη δπλαηφλ έλαο αιινγελήο λα είλαη Έιιελαο πνιίηεο, εθφζνλ έρεη απν-

θηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ελψ κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή έλαο 

Έιιελαο νκνγελήο λα είλαη αιινδαπφο δηφηη δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

Γηα ηελ ειιεληθή δηνίθεζε ν φξνο «ηζαγέλεηα» ζπκπίπηεη ελλνηνινγηθά κε ηελ 

ππεθνφηεηα. Τπήθννο είλαη απηφο πνπ ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία ελφο θξάηνπο θαη αλήθεη 

                                                           
1
 Δλδεηθηηθά: Μαληηάθεο Α. Ειιεληθφ Σπληαγκαηηθφ Δίθαην, Θεκειηψδεηο έλλνηεο Γεληθφ Μέξνο Ι (2004), 

Βεληδέινο Δ. Μαζήκαηα Σπληαγκαηηθνχ Δηθαίνπ Ι (1991), Ράηθνο Α.Γ. Γεληθή Πνιηηεηνινγία (2008), Παπα-

ζηψπε-Παζηά Ε. Δίθαην Ιζαγέλεηαο (2005) 
2
 Μαληηάθεο Α. νπ.π. 

3
 Υξηζηφπνπινο Γ. Οη πεξηπέηεηεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο: πνηνο (δελ) έρεη ηα πξνζφληα λα είλαη Έιιελαο, 

πεξηνδηθφ Θέζεηο 2004, η.87. 
4
 πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δ.Δ., άξζξν 20: «Κάζε άηνκν πνπ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ρψξαο ηεο Ε.Ε. 

ζεσξείηαη απηνκάησο θαη πνιίηεο ηεο Ε.Ε. Η επξσπατθή ηζαγέλεηα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαη δελ αληηθαζη-

ζηά ηελ εζληθή.», http://eur-lex.europa.eu . 
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ζε απηφ, ν πνιίηεο. Δίλαη δε πνιίηεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 § 3 εδ.1 ηνπ 

πληάγκαηνο, φπνηνο έρεη ηα πξνζφληα πνπ νξίδεη ν λφκνο. Καη ηέηνηνο λφκνο είλαη ν 

Κψδηθαο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. Όπσο αλαθέξεηαη ζε 

ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα ηζαγέλεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξη-

θψλ
5
, ζηελ ειιεληθή λνκηθή γιψζζα δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ «ηζαγέλεηα» 

θαη «ππεθνφηεηα», ελψ πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε ηεο εληαίαο ρξήζεο ηνπ φξνπ ηζαγέλεηα 

ζε θάζε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο ή παξεξκελεηψλ. 

ηα ζπζηήκαηα απνλνκήο ηζαγέλεηαο απαληψληαη δχν θπξίαξρεο ηάζεηο: ζηε κία 

ηάζε επηθξαηεί ε αξρή ηνπ αίκαηνο (ius sanguinis) θαη ζηελ άιιε ε αξρή ηνπ εδάθνπο (ius 

soli). Ζ αξρή ηνπ αίκαηνο δέρεηαη σο απηαπφδεηθην ην γεγνλφο φηη ε ηζαγέλεηα απνθηάηαη 

απφ ην άηνκν ιφγσ γέλλεζήο ηνπ απφ γνλείο ζπγθεθξηκέλεο εζληθφηεηαο. ε ηδαληθέο 

ζπλζήθεο θαη ζην βαζκφ πνπ ε αξρή απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο εζληθφηεηαο, επη-

ηπγράλεηαη ε εζληθή νκνηνγέλεηα ελφο θξάηνπο. Ζ επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αίκαηνο πξαθηηθά νδήγεζε ζε ζπζηήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ κε ηδηαίηεξα επλντθφ 

ηξφπν ηνπο νκνεζλείο αιινδαπνχο, δηεπθνιχλνληάο ηνπο ζηελ απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο 

κε πνιηηνγξάθεζε ή παξαρσξψληαο ηνπο ην δηθαίσκα άζθεζεο νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ 

κε βάζε ηελ εζληθφηεηα, κεξηκλψληαο γηα ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε απηήο ηεο νκάδαο 

αηφκσλ
6
. 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ εδάθνπο, ε ηζαγέλεηα πξνζδίδεηαη κε 

θξηηήξηα ηε γέλλεζε ελφο αηφκνπ ζην έδαθνο ελφο θξάηνπο ή/θαη ηεο κφληκεο εγθαηά-

ζηαζήο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξνυπνζέζεηο. Ζ επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ εδάθνπο αληρλεχεηαη ζηα ζπζηήκαηα απνλνκήο ηζαγέλεηαο ηα νπνία νξίδνπλ σο πξν-

υπφζεζε γηα ηελ απφθηεζή ηεο ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξά-

ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξνυπνζέζεηο φπσο ε λφκηκε δηακνλή γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ε λφκηκε δηακνλή ησλ γνλέσλ, ε ελειηθίσζε ή ε θνίηεζε γηα έλα νξη-

ζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηε βάζε ηεο απνδνρήο ηεο αξρήο ηνπ εδάθνπο βξίζθεηαη ε 

πξφζεζε ελφο θξάηνπο λα εληάμεη ζην δπλακηθφ ηνπ ηνπο κφληκα θαη λφκηκα εγθαηεζηε-

κέλνπο κεηαλάζηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ γηα ιφγνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

                                                           
5
 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γ/λζε Ηζαγέλεηαο, έγγξαθν κε αξ. πξση. Φ.82215/18303/9-7-2013, www.ypes.gr 

6
 Παπαζηψπε-Παζηά Ε. Δίθαην Ιζαγέλεηαο (2005) 
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Β’ ΜΔΡΟ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΩΝ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 

Με ηελ απαξρή ησλ θαηαζηαηηθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη ίζρπζαλ ζην λενζχζηαην 

Διιεληθφ Κξάηνο έπεηηα απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, απαληάηαη ε Ννκηθή Γηάηαμε 

ηεο Αλαηνιηθήο Υέξζνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία Έιιελεο είλαη «φζνη θάηνηθνη ηεο Ειιά-

δνο πηζηεχνπλ εηο Φξηζηφλ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθξίλεηαη ην θξηηήξην ηεο ζξεζθεπηη-

θήο πίζηεο, ελ είδεη επηθξάηεζεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ εδάθνπο πεξηζζφηεξν απφ απηφ ηεο γε-

λεηηθήο θαηαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε. Παξφ-

κνηα δηαηχπσζε απαληάηαη ζηα θείκελα φισλ ησλ επαλαζηαηηθψλ πληαγκάησλ, κε ην 

Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα ηεο Δπηδαχξνπ λα θάλεη επίζεο αλαθνξά ζηνπο «έμσζελ ειζφ-

ληαο» θαη ηνπο «μέλνπο», δειαδή ηνπο θηιέιιελεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα πνιηηνγξαθε-

ζνχλ
7
. ην χληαγκα ηνπ Άζηξνπο ην 1823 θαζνξίδνληαη σο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηνπο «έμσζελ ειζφληαο» ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε παξακνλή ζηελ επηθξάηεηα 

επί πεληαεηία, ε θηήζε αθηλήησλ θηεκάησλ θαη ε κε ηέιεζε πνηληθψλ αδηθεκάησλ, θξη-

ηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ν πνιηηνγξαθνχκελνο ζσξεπηηθά. Με ην χ-

ληαγκα ηεο Σξνηδήλαο ηνπ 1827 θαη εηδηθφηεξα ζην Γ’ Κεθάιαην «Πεξί Πνιηηνγξαθή-

ζεσο», ηα θξηηήξηα θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνπο αιινγελείο παγηψλνληαη 

ζε απηά ηα νπνία θαηά πξνζέγγηζε ζπλαληψληαη έσο θαη πξφζθαηα, δειαδή ε ζπγθεθξη-

κέλε πεξίνδνο λφκηκεο παξακνλήο, ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν θαη ε θηήζε αθηλήησλ ε-

ληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Με ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 1833 θαζηεξψζεθε ε δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο θαη παξάιιεια ζεζπί-

ζηεθε ν θαλφλαο ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο φισλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζε ειιεληθφ 

Γήκν ή Κνηλφηεηα σο πξνυπφζεζε άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ
8
. Παξαηε-

ξείηαη ινηπφλ φηη, γηα ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εμνκνηψλε-

ηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε, εθφζνλ σο λνκηθή βάζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο είλαη ε 

εγγξαθή ζηα Γεκνηνιφγηα νξηζκέλνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμππε-

ξεηείηαη ε πξαθηηθή αλάγθε θαηαγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο, θα-

                                                           
7
 βψινο Α. Τα Ειιεληθά Σπληάγκαηα 1822-1975/1986. Η Σπληαγκαηηθή Ιζηνξία ηεο Ειιάδαο, εθδ. ηνρα-

ζηήο, Αζήλα 1998. 
8
 Νφκνο 27

εο
 Γεθεκβξίνπ 1833, 8

εο
 Ηαλνπαξίνπ 1834, ΦΔΚ αξ. 3/22-1-1834. 
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ζψο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ηφπνπ αλαθνξάο γηα ηνπο νκνγελείο πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο επηθξαηείαο κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε ειιεληθφ Γήκν.  

Σα θξηηήξηα εδάθνπο θαη ζξεζθείαο ηα νπνία επηθξάηεζαλ ζηα πξψηα πληάγκα-

ηα εγθαηαιείθζεθαλ νξηζηηθά κεηά ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1844, φπνπ ε δηακάρε κεηα-

μχ απηνρζφλσλ θαη εηεξνρζφλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηνλ θξαηηθφ κε-

ραληζκφ νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηελ αμίσζε 

εμαίξεζήο ηνπο απφ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα
9
. Έηζη, ε αξρή ε νπνία πηνζεηήζεθε απνηπ-

πψλεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο β’ ηνπ πληάγκαηνο, «Πνιίηαη είλαη φζνη απέθηεζαλ ή 

απνθηήζσζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιίηνπ θαηά ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο» θαη έθηνηε 

φια ηα κεηέπεηηα πληάγκαηα εμνπζηνδνηνχλ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

απνθαζίζεη γηα ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηνπ πνηνο είλαη Έιιελαο πνιίηεο
10

. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηνπ εδάθνπο ζπλερίζηεθε θαη ζηνλ πξψην λφκν πεξί ει-

ιεληθήο ηζαγέλεηαο ην 1835, ν νπνίνο πξνέβιεπε ζην άξζξν 2 «Έθαζηνο εληφο ηεο Ειιά-

δνο ππφ μέλσλ γνλέσλ γελλεζείο δχλαηαη, ελήιηθνο γελφκελνο, λα απαηηήζεη ην δηθαίσκα 

ηεο ηζαγελείαο»
11

. Με ην άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ππεηζέξρεηαη πιένλ ε αξρή ηνπ αίκα-

ηνο ζηελ θηήζε ηζαγέλεηαο, θαζψο νξίδεηαη φηη: «Έθαζηνο εθηφο ηεο Ειιάδνο απφ παηέξα 

Έιιελα γελλεζείο, έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειιεληθήο ηζαγελείαο». Με ηελ ςήθηζε ηνπ Αζηη-

θνχ Διιεληθνχ Νφκνπ ην 1856
12

, ν νπνίνο απνηέιεζε ην πξψην νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ 

πιαίζην ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ ηζαγέλεηαο, παξαηεξείηαη πιένλ ε απφιπηε ππεξνρή ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αίκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ζην άξζξν 14
α
 πξνβιέπεηαη φηη «Έιιελ είλαη ν εμ 

Έιιελνο παηξφο γελλεζείο». Δμαηξέζεηο απφ ην δίθαην ηνπ αίκαηνο παξαηεξνχληαη κε ηελ 

ππνγξαθή πκβάζεσλ νη νπνίεο πηνζεηνχληαλ θαζψο νινθιεξσλφηαλ ε πξνζάξηεζε λέ-

σλ εδαθψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Με απηέο ηηο πκβάζεηο απνδφζεθε καδηθά ε ει-

ιεληθή ηζαγέλεηα ζε φζνπο επέιεμαλ λα παξακείλνπλ ζηα πξνζαξηνχκελα ζηελ Διιάδα 

                                                           
9
 Αλδξηψηεο Ν. «Εκείο» θαη νη «Άιινη»: Πξφζθπγεο θαη γεγελείο ζηελ Ειιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Ν. Αλ-

δξηψηεο, Α. Σξηαληαθπιιίδνπ, Μ. Μαξνχθσθ, Α. Παπαδφπνπινο, Ξ. Γηαηαγάλαο, Γξ. Σζηνχθαο, Υξ. Πα-

παζηπιηαλφο Μεηαλάζηεπζε, εηεξφηεηα θαη ζεζκνί ππνδνρήο ζηελ Ειιάδα. Τν ζηνίρεκα ηεο θνηλσληθήο έ-

ληαμεο, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2010, ζει. 15. 
10

 Κφθθηλνο Γ. Τα Ειιεληθά Σπληάγκαηα θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (1844-1927), εθδ. Μλήκσλ, ηφκ.19, 

1997, ζει. 89 
11

 Νφκνο ηεο 15
εο

/27
εο

 Μαΐνπ 1835, «Πεξί Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο», ΦΔΚ αξ. 20/16-5-1835. 
12

 Αζηηθφο Νφκνο ηεο 29
εο

 Οθησβξίνπ 1856, ΦΔΚ αξ. 75/15-11-1856. 
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εδάθε
13

, ηαθηηθή ε νπνία δηθαηνινγείηαη θαζψο ην λέν ειιεληθφ θξάηνο πξνζπαζνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη ην ιαφ απφ ηνλ νπνίν ζα απνηεινχληαλ
14

. 

Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο (Κ.Δ.Η.) ην 1955 παγηψλν-

ληαη πιένλ νη πξνυπνζέζεηο θηήζεο θαη απψιεηαο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο
15

, ε επηθξά-

ηεζε δε ηνπ δηθαίνπ ηνπ αίκαηνο ζηηο ξπζκίζεηο απηέο παξακέλεη ζε ηζρχ έσο θαη ην 2010 

νπφηε, ζηε βάζε ηεο νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κφληκα εγθαηεζηεκέλσλ νηθνλνκη-

θψλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, επαλήιζε νπζηαζηηθά ε αξρή ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ εδάθνπο ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  

Ζ πξψηε θχξηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Κ.Δ.Η. επήιζε κε ην λφκν 1438/1984, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε ε ππνρξεσηηθή θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηηο αιιν-

δαπέο ζπδχγνπο Διιήλσλ πνιηηψλ, ζηε βάζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

ησλ δχν θχισλ ζην ραξαθηήξα ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηζαγέλεηα. Σν 2004 θπξψλεηαη 

απφ ηε Βνπιή ν λένο Κψδηθαο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε ην λφκν 3284/2004, νη δηαηάμεηο 

ηνπ νπνίνπ εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηελ «εκκνλή» ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα 

ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο ζε αιινγελείο κε ηδηαίηεξα δπζρεξείο φξνπο. Ζ παξαπάλσ αληί-

ιεςε εξείδεηαη ζην γεγνλφο φηη, γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ε απαηηνχκελε 

δηάξθεηα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δηακνξθψλεηαη ζηα δέθα έηε (απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο ζε επξσπατθφ επίπεδν). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ σο άλσ λφ-

κνπ, «Η απφθαζε πνπ απνξξίπηεη αίηεκα πνιηηνγξάθεζεο δελ αηηηνινγείηαη», ελψ ζην άξ-

ζξν 31 αλαθέξεηαη φηη: «Οη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2690/1999
16

 δελ ηζρχνπλ γηα 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ θηήζε, αλαγλψξηζε, απψιεηα θαη αλάθηεζε ηεο Ειιεληθήο Ιζαγέ-

                                                           
13

 χκβαζε 1881 κεηαμχ Διιάδαο θαη Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, χκβαζε 1919 κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Βνπιγαξίαο, πλζήθε ηεο Λσδάλεο 1923 κεηαμχ Διιάδαο θαη Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ηελ ππν-

ρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ Σνχξθσλ ππεθφσλ ειιεληθνχ νξζφδνμνπ ζξεζθεχκαηνο θαη ησλ Διιήλσλ ππε-

θφσλ κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο. 
14

 Υξηζηφπνπινο Γ. Πνηνο είλαη Έιιελαο Πνιίηεο; Τν θαζεζηψο ηζαγέλεηαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο σο ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, εθδ. Βηβιηφξακα, Αζήλα 2012, ζει 59. 
15

 Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3370/1955, ΦΔΚ 258/Α’/23-9-1955. 
16

 Νφκνο 2690/1999, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 

45/Α’/1999, άξζξν 4 παξ. 1: «Οη δηνηθεηηθέο αξρέο, φηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο, νθείινπλ λα δηεθπεξαηψ-

λνπλ ηηο ππνζέζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα απνθαίλνληαη γηα ηα αηηήκαηά ηνπο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηπρφλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο δηαηάμεηο, αιιηψο κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ. Η πξν-

ζεζκία αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Αλ ε αίηεζε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα 

ππεξεζία, ε ππεξεζία απηή νθείιεη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ηνχην ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε 

ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία». 
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λεηαο». Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο παξαηίζεληαη πξνο επίξξσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο φηη ην ελ 

ιφγσ ζεζκηθφ πιαίζην ειάρηζηα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο επηηαγέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

Με ην λφκν 3838/2010
17

 «χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη 

ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ αιινδαπψλ θαη άιιεο δηα-

ηάμεηο», ε ειιεληθή Πνιηηεία επηηειεί δξαζηηθέο αιιαγέο ηφζν ζε επίπεδν νπζίαο φζν 

θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Όπσο εκθαληηθά αλαθέ-

ξεηαη ζηελ αξηζ. 8/130181/29365/28-5-2010 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, «Με ηνλ αλσηέξσ λφκν θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην Κεθάιαην Α΄ (άξζξα 1-

13) απηνχ επέξρνληαη ζεηξά απφ απνθαζηζηηθέο ηνκέο ζηνλ Κψδηθα Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο 

(ΚΕΙ - λ. 3284/2004), ζηε βάζε κηαο αληίιεςεο γηα ηνλ Έιιελα πνιίηε θαη ην Ειιεληθφ 

έζλνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ δεκνθξαηηθφ θαη θηιειεχζεξν ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηφο καο. 

Σηφρνο ησλ ελ ιφγσ θαηλνηνκηψλ θαη βειηηψζεσλ είλαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο αξρήο 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζην πεδίν ηεο πνιηηνγξάθεζεο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειιεληθνχ 

δηθαίνπ ηεο ηζαγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο καο θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, 

αιιά θαη ηα ειιεληθά πξνεγνχκελα «αλνηθηήο» αληίιεςεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ 

βξίζθεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ζπληαγκαηηθή καο παξάδνζε.» 

 Δηδηθφηεξα, νη ζεκαληηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ: α) ζηελ θαζηέξσζε λέσλ 

ηξφπσλ θηήζεο ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο ή θνίηεζεο ζε ζρνιείν ζηελ 

Διιάδα, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο δήισζεο θαη αίηεζεο (άξζξν 1 παξ. 2), β) ζηελ ηξν-

πνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηνγξάθεζεο (άξζξα 2 θαη 3), ηδίσο κε ηε κείσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ δηακνλήο απφ ηα 10 ρξφληα θαηά ηελ ηειεπηαία 12εηία πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο ζηα 7 ρξφληα, κε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο 

πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ηνπο ζπδχγνπο Διιήλσλ κε ηέθλν, ηνπο έρνληεο ηε γνλη-

θή κέξηκλα ηέθλνπ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο, 

ηνπο αληζαγελείο, ηνπο νκνγελείο θιπ. γ) ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πνιηηνγξάθεζεο (άξζξν 

4), δ) ζηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηνγξάθεζεο (άξζξν 5), ε) ζηελ θαζηέξσζε ππνρξέσζεο 

αηηηνινγίαο ηεο απφθαζεο επί αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο (άξζξν 6), ζη) ζηελ νξθσκνζία 

ηνπ πνιηηνγξαθεζέληνο αιινδαπνχ κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ (άξζξν 7), δ) ζηε ζχζηαζε 

Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο ζε θάζε Πεξηθέξεηα ηεο Υψξαο (άξζξν 8), ε) ζηε ζπγθξφ-

                                                           
17

 ΦΔΚ 49/Α’/24-3-2010. 
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ηεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Ηζαγέλεηαο (άξζξν 11) θαη ζ) ζηελ θαζηέξσζε 

πξνζεζκηψλ γηα φια ηα ζηάδηα έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο πνιηην-

γξάθεζεο (άξζξν 12). 

Μηα άιιε ζεκαληηθή θαη θαηλνηφκα αιιαγή ζηνλ ηζρχνληα Κ.Δ.Η. (Ν. 3284/2004) 

επήιζε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4251/2014
18

 «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσλη-

θήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 142 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε εμαίξεζε 

ησλ νκνγελψλ αιινδαπψλ απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πνιηηνγξάθεζεο 

(παξ. 2), θαηαξγείηαη γηα απηνχο ε δφζε φξθνπ (παξ. 9 πεξίπησζε β’) θαη ηνπο δίλεηαη ην 

δηθαίσκα, κε απιή Τπεχζπλε Γήισζή ηνπο, λα πξνβνχλ ζε εμειιεληζκφ ησλ νλνκαηε-

πσλπκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ (παξ. 9, πεξ. α’). Γείρλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν λνκνζέηεο ηε 

βνχιεζή ηνπ γηα ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ νκνεζλψλ αιινδαπψλ ζηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα, θαζψο θαη γηα ηελ νκαιφηεξε θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

ην κεηαμχ, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, αξρηθά κε ηελ αξηζ. 350/2011 ηνπ Γ’ 

ηκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αξηζ. 460/2013 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, έθξηλε φηη ε 

απνλνκή ηζαγέλεηαο ζε ηέθλα λνκίκσο δηακελφλησλ αιινδαπψλ ιφγσ ηεο γέλλεζήο ηνπο 

ή ηεο θνίηεζήο ηνπο επί εμαεηίαο ζε ζρνιείν ζηελ Διιάδα, φπσο πξνέβιεπε ν 

Ν.3838/2010, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην χληαγκα, απνδερφκελν φηη «…ν λνκνζέηεο, 

θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ απνθηήζεσο ηεο ειιεληθήο ηζαγελείαο απφ αιιν-

δαπνχο, δχλαηαη κελ, θαη’ απφθιηζε απφ ηελ βαζηθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο θαηαγσγήο (ius 

sanguinis) σο απηφκαηνπ ηξφπνπ θηήζεσο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, λα πξνβιέςεη ηξφπνπο 

θηήζεσο ηεο ηζαγελείαο βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δηθαίνπ ηνπ εδάθνπο (jus soli) θαη πεξαηηέξσ, 

λα ζεζπίδεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη ηππηθά θξηηήξηα, φπσο είλαη ε λφκηκε παξακνλή 

ζηελ ρψξα θαη ε δηάξθεηα απηήο, αιιά ζα πξέπεη λα ηα ζπλδπάδεη θαη κε νπζηαζηηθά θξηηή-

ξηα, νχησο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ν γλήζηνο δεζκφο ηνπ αιινδαπνχ πξνο ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, δειαδή ε ελζσκάησζή ηνπ ζε απηήλ»
19

. πλέπεηα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ήηαλ 

ε αλαζηνιή εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε 

βάζε ηηο επίκαρεο δηαηάμεηο, έπεηηα απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ νδεγηψλ απφ ην Τπνπξ-

                                                           
18

 ΦΔΚ 80/Α’/1-4-2014 
19

 θεπηηθφ 6 ηεο αξηζ. 460/2013 απφθαζεο Οινκέιεηαο .η.Δ. 
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γείν Δζσηεξηθψλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
20

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα ηε ζπγθε-

θξηκέλε ελέξγεηα ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ, παξελέβε ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ν ν-

πνίνο, ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηνπ, επεζήκαλε φηη νη Γήκνη θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνη-

θήζεηο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνλ ηζρχνληα λφκν πεξί ηζαγέλεηαο (λ. 3838/2010) κέρξη 

απηφο λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε ξχζκηζε, ελψ ηφληζε ραξαθηεξη-

ζηηθά φηη «θάζε απφθιηζε ζα ήηαλ παξάλνκε ή θαη αμηφπνηλε ελψ ηπρφλ εγθχθιηνο δελ α-

παιιάζζεη απφ ηελ επζχλε»
21

. 

Ζ παξαπάλσ εθθξεκφηεηα ηεο δπλαηφηεηαο θηήζεο ηζαγέλεηαο απφ ηέθλα αιιν-

δαπψλ πνπ γελληνχληαη ζηε Διιάδα, θαζψο θαη απφ αιινδαπνχο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

απφ ειιεληθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα ξπζκίζηεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4332/2015
22

 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην Μέξνο Πξψην «Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο 

Ηζαγελείαο» (άξζξα 1-3). Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην
23

, «κε ηνλ αλσ-

ηέξσ λφκν επέξρνληαη ζεηξά απφ απνθαζηζηηθέο ηνκέο ζηνλ Κψδηθα Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο 

(Κ.Ε.Ι. - Ν.3284/2004), θπξίσο ζηε βάζε κηαο αληίιεςεο πνπ ζθνπφ έρεη λα δηαζθαιίζεη 

ηελ νκαιή αλάπηπμε θαη έληαμε ζηελ Ειιεληθή θνηλσλία ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ πνπ γελ-

λήζεθαλ ή κεγάισζαλ ζηελ Ειιάδα». πλνπηηθά, νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λένο λφκνο 

αθνξνχλ: α) ζηε ξχζκηζε ηεο εθθξεκφηεηαο ηεο δπλαηφηεηαο θηήζεο ηζαγέλεηαο απφ ηέ-

θλα αιινδαπψλ πνπ γελληνχληαη θαη θνηηνχλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη απφ αιινδαπνχο 

πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ Διιεληθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα ή απφ ζρνιέο ΑΔΗ ή ΣΔΗ ηεο 

ρψξαο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο 460/2013 απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη β) ζηε ξχζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο απνβνιήο ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο 

απφ φζνπο αιινδαπνχο απέθηεζαλ απηήλ φληαο αλήιηθνη, εληφο πξνζεζκίαο απφ ηελ ε-

λειηθίσζή ηνπο.   

                                                           
20

 ην έγγξαθν Γξαθείνπ Τπνπξγνχ Αλαπιεξσηή κε αξ. πξση. 965/15-11-2012 αλαθέξεηαη: «Ελφςεη πξν-

ζερνχο δεκνζηεχζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ Σ.η.Ε. πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ άξζξσλ 

1
α
 θαη 24 ηνπ λ.3838/2010, παξαθαιείζζε φπσο αλαζηείιεηε ηε δηαδηθαζία απνλνκήο ηζαγέλεηαο (ππνβνιή 

λέσλ αηηεκάησλ, εμέηαζε θαθέινπ, δεκνζίεπζε απφθαζεο, νξθσκνζία, εγγξαθή ζηα δεκνηνιφγηα) φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ αηηήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα πξναλαθεξζέληα άξζξα». 
21

 Έγγξαθν κε Αξηζµ. Πξση.: 162184/30261/25-7-2013 ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, δηαζέζηκν ζην: 

http://www.synigoros.gr/resources/ithageneia.pdf 
22

 ΦΔΚ 76/Α’/9-7-2015. 
23

 Δγθχθιηνο αξηζ. 29/130181/18258/25-8-2015 (ΑΓΑ: ΧΞΗΑ465ΦΘΔ-ΓΗΠ). 

http://www.synigoros.gr/
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Γ’ΜΔΡΟ: ΣΡΟΠΟΗ ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 

Ⅰ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΜΔ ΓΔΝΝΖΖ 

Ζ θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 1 παξ. 

1 ηνπ Ν. 3284/2004, φπσο ηζρχεη
24

. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ λενγέλλεηνπ 

ζηα Γεκνηνιφγηα ηνπ Γήκνπ φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ, κε 

κφλν δηθαηνινγεηηθφ ηελ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ
25

. Ζ παξαπάλσ εγγξα-

θή ελεξγείηαη είηε απηεπάγγειηα είηε έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Έσο πξφηη-

λνο, ε επζχλε δηαβίβαζεο ζηνπο Γήκνπο ησλ Λεμηαξρηθψλ πξάμεσλ γέλλεζεο βάξπλε 

ηνπο θαηά ηφπνπο Λεμηάξρνπο ή θαη ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν, πξαθηηθή απφ ηελ νπνία 

πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαλ παξαιείςεηο εγγξαθψλ ηέθλσλ ιφγσ ακέιεηαο, ηδηαίηεξα 

ζε πεξίπησζε γέλλεζεο ησλ ηέθλσλ ζην εμσηεξηθφ
26

. Με ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4368/2016 

θαη ηελ αξηζ. πξση. 12466/18.04.2016 (ΑΓΑ: 7ΔΚΑ465ΦΘΔ-Ω5Γ) Απφθαζε ηνπ Τ-

πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξ-

γία ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαζχλδεζεο Γεκνηνινγίσλ – Λεμηαξρείσλ (Π ΓΗ-

ΓΖΛ) κε ην νπνίν, πιένλ, ε ελεκέξσζε ησλ Γεκνηνινγίσλ φζνλ αθνξά ζηελ έθδνζε 

ησλ απαξαίηεησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε εγγξαθή ησλ ηέθλσλ Διιήλσλ ππεθφσλ ηα ν-

πνία γελληνχληαη ζην εμσηεξηθφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ πξαγκαηνπνηείηαη γηα δηάθν-

ξνπο ιφγνπο. Παξφιν πνπ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ λα 

ελεκεξψλνπλ ηηο θαηά ηφπνπο ειιεληθέο Πξεζβείεο γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη 

ζηελ αζηηθή ηνπο θαηάζηαζε (κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε απφθηεζε ηέθλσλ), ε απην-

δίθαηε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε πεξίπησζε δήισζεο ηνπ ηέθλνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα, γηα παξάδεηγκα φηαλ ηα θξάηε ζηα νπνία θαηνηθνχλ απαγνξεχνπλ ηελ δη-

                                                           
24

  «Τν ηέθλν Έιιελα ή Ειιελίδαο απνθηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ ηελ Ειιεληθή Ιζαγέλεηα». 
25

 ε πεξίπησζε πνπ νη γνλείο είλαη δεκφηεο δηαθνξεηηθψλ Γήκσλ, ν λφκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηιν-

γήο δεκνηηθφηεηαο ηνπ ηέθλνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Ζ επηινγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ακεηάθιεηε δήισζε ελψπηνλ ηνπ Λεμηάξρνπ ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ, ελψ πξνζδηνξίδεη ηε δεκνηη-

θφηεηα θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ζα γελλεζνχλ κεηαγελέζηεξα. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ γίλεη ε παξαπάλσ 

δήισζε, ην ηέθλν απνθηά ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ παηέξα (άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006). 
26

 Σα παηδηά ηα νπνία γελληνχληαη ζην εμσηεξηθφ απφ Έιιελεο γνλείο δειψλνληαη ζηα θαηά ηφπνπο ειιελη-

θά Πξνμελεία, ηα νπνία δηαβηβάδνπλ ηηο ζρεηηθέο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζηε Γηεχζπλζε Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, φπνπ απηέο κεηαγξάθνληαη ζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζην ελ ιφγσ Λεμηαξ-

ρείν. εκεηψλεηαη φηη ην Δηδηθφ Λεμηαξρείν δελ έρεη εληαρζεί ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαζχλδεζεο 

Γεκνηνινγίσλ – Λεμηαξρείσλ. 



13 
 

πιή ππεθνφηεηα ή φηαλ απηή δεκηνπξγεί ζε απηνχο πνιιαπιέο ππνρξεψζεηο (π.ρ. ζηξα-

ηησηηθή ζεηεία). Έηζη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε δήισζε ησλ ηέθλσλ λα πξαγκαην-

πνηείηαη ζε κεγάιε ειηθία απφ ηα ίδηα κε ζθνπφ απηή θαζαπηή ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο εγγξαθήο ε-

λειίθνπ ζηα Γεκνηνιφγηα, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ε νπνία θαηαηίζεηαη καδί κε 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ αξηζ. 

Φ.42301/12168/28-6-1995, Φ.Δ.Κ. 608/Β’)
27

, είηε ζηα θαηά ηφπνπο ειιεληθά Πξνμελεία 

(απφ ηα νπνία δηαβηβάδνληαη αξκνδίσο ζηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο) είηε απεπζείαο ζην Γή-

κν φπνπ πξνβιέπεηαη
28

, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, λα εγγξαθνχλ.  

Μηα άιιε πεξίπησζε απηνδίθαηεο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε ηε γέλλε-

ζε εηζήρζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηε δηάηαμε ηνπ ππφ ζηνηρ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3838/2010 (Φ.Δ.Κ. 49/Α’), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Τελ Ειιεληθή Ιζαγέ-

λεηα απνθηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ φπνηνο γελληέηαη ζε ειιεληθφ έδαθνο, εθφζνλ … α. έλαο 

απφ ηνπο γνλείο ηνπ έρεη γελλεζεί ζηελ Ειιάδα θαη θαηνηθεί κφληκα ζηε Φψξα απφ ηε γέλ-

λεζή ηνπ». Με ηελ σο άλσ δηάηαμε αλαγλσξίδεηαη απφ ηε γέλλεζε ε ειιεληθή ηζαγέλεηα 

αιινδαπψλ πνπ γελληνχληαη ζηελ Διιάδα απφ γνλέα ν νπνίνο επίζεο έρεη γελλεζεί ζηε 

ρψξα («ηξίηε γεληά»), θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη φηη νη δεζκνί ησλ ελδηαθε-

ξφκελσλ µε ηε ρψξα είλαη ηφζν ηζρπξνί, ψζηε ε έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία λα 

πξνδηθάδεηαη µε αζθάιεηα απφ ηελ έληαμε ηνπ επίζεο γελλεκέλνπ ζηε ρψξα γνλέα
29

. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ζε πεξίπησζε εγγξαθή άξξελνο 

ζην Γεκνηνιφγην θαη ζπλεπψο για κάθε περίπηωζη κηήζης ελληνικής ιθαγένειας από 

άνδρες ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν Αξξέλσλ. Ζ σο άλσ 

εγγξαθή απνηειεί πιένλ, ζχκθσλα κε ην λφκν 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απην-

                                                           
27

 Απαηηνχληαη: 1)   Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ. 2) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο παηέξα ζε κεηξψν αξξέλσλ ή 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο κεηέξαο ζε δεκνηνιφγην Γήκνπ ηεο ρψξαο (απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ηξφπνο 

θαη ν ρξφλνο θηήζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο). 3) Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπ αηηνχληνο 

λνκίκσο επηθπξσκέλε θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλε.  4) Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ αηηνχληνο λνκίκσο 

επηθπξσκέλν θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν.  5) Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ηνπ αηηνχληνο 

επίζεκα κεηαθξαζκέλνπ ή αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Πεγή: 

http://www.ypes.gr 
28

 Γήκνο εγγξαθήο ηεο κεηέξαο ή Γήκνο ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν παηέ-

ξαο. 
29

 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 3838/2010. 



14 
 

δηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 

87/Α’/2010)
30

, αξκνδηφηεηα ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 

 

Ⅱ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΑΠΟ ΑΝΗΘΑΓΔΝΖ ΑΣΟΜΑ 

 Ζ θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ άηνκα ηα νπνία γελληνχληαη ζε ειιεληθφ έδα-

θνο θαη δελ απνθηνχλ κε ηε γέλλεζή ηνπο αιινδαπή ηζαγέλεηα ή είλαη άγλσζηεο ηζαγέ-

λεηαο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 3284/2004, φπσο αληηθαηα-

ζηάζεθε κε ηηο πεξηπηψζεηο β’ θαη γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3838/2010
31

. Καη νη 

δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο απνηεινχλ πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ηζαγέλεηαο 

θαη απνδεηθλχνπλ ηελ δηαρξνληθή πξφζεζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα θαηαζηήζεη Έι-

ιελεο πνιίηεο ηνπο αληζαγελείο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα εθαξκφδνληαο 

ζηε πξάμε ηελ επηβαιιφκελε απφ ην δηεζλέο δίθαην αξρή «Κάζε άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη 

απφ ηελ γέλλεζή ηνπ κία – ηνπιάρηζηνλ – ηζαγέλεηα». 

Σα αληζαγελή άηνκα ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

αηηεζνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο (απφ ηε γέλλεζή ηνπο) ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνλ Τ-

πνπξγφ Δζσηεξηθψλ
32

. Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη είλαη: 1) Αθξηβέο αληί-

γξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο.  2)  Αληίγξαθα ησλ ηζρπφλησλ δηαβαηεξίσλ ησλ 

γνλέσλ αηηνχληνο ή αθξηβή αληίγξαθα ησλ ηζρπνπζψλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο.  3) Λεμη-

αξρηθή πξάμε γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπ αηηνχληνο (γηα γάκνπο ηειεζζέληεο ζηελ αιινδα-

πή).  4) Δπίζεκε βεβαίσζε λνκίκσο επηθπξσκέλε θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλε αξκφδηαο 

αιινδαπήο αξρήο φηη δελ απνθηά κε ηε γέλλεζή ηνπ θακία ηζαγέλεηα ησλ γνλέσλ
33

. Η 

πξάμε απφδνζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε έρεη ακηγψο 

δηαπηζησηηθφ θαη φρη δηαπιαζηηθφ ραξαθηήξα. 

                                                           
30

 Άξζξν 280 παξ. 7. 
31

 «Τελ Ειιεληθή Ιζαγέλεηα απνθηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ φπνηνο γελληέηαη ζε ειιεληθφ έδαθνο, εθφζνλ:…  β. 

δελ απνθηά αιινδαπή ηζαγέλεηα κε ηε γέλλεζή ηνπ νχηε κπνξεί λα απνθηήζεη ηέηνηα κε ζρεηηθή δήισζε ησλ 

γνλέσλ ηνπ ζηηο νηθείεο αιινδαπέο αξρέο, αλ ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ησλ γνλέσλ ηνπ απαηηεί ηελ ππνβνιή 

παξφκνηαο δήισζεο, ή γ. είλαη άγλσζηεο ηζαγέλεηαο, εθφζνλ ε αδπλακία δηαπίζησζεο ηεο ηπρφλ απνθηψκε-

λεο κε ηε γέλλεζε αιινδαπήο ηζαγέλεηαο δελ νθείιεηαη ζε άξλεζε ζπλεξγαζίαο γνλέα.» 
32

 Σκήκα Καζνξηζκνχ Ηζαγέλεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο. 
33

 http:www.ypes.gr 
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 Έλα πξφζσπν ραξαθηεξίδεηαη σο αληζαγελέο απφ ηε ρψξα ηεο νπνίαο αξρηθά θα-

ηείρε ηελ ηζαγέλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα θάπνην ιφγν, ηελ απψιεζε ή απφ ηε ρψξα ζηελ 

νπνία δηέκελαλ νη, επίζεο, αληζαγελείο γνλείο ηνπ
34

. Πηζαλνινγείηαη εχινγα φηη ε φιε 

δηαδηθαζία δηαθξίβσζεο ηεο αληζαγέλεηαο ζπλαληά ηδηαίηεξεο δπζρέξεηεο, ελαπφθεηηαη 

φκσο ζε απηφλ ν νπνίνο ηελ επηθαιείηαη λα απνδείμεη φηη πξάγκαηη ζηεξείηαη νπνηαζδή-

πνηε αιινδαπήο ηζαγέλεηαο. 

 

Ⅲ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΛΟΓΧ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟ ΔΛΛΖ-

ΝΑ ΠΑΣΔΡΑ 

Ζ θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ αλαγλψξηζεο απφ Έιιελα παηέξα πξνβιέπε-

ηαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3284/2004, φπσο ηζρχεη
35

. Ζ αλαγλψξηζε ηειείηαη είηε εθνχζηα 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κε ηε ζπλαίλεζε ηεο κεηέξαο, είηε κε ακεηάθιεηε απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πεξηζψξην ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ηνπ ηέ-

θλνπ. Ζ παξαπάλσ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κπνξεί λα ππνγξαθεί θαη πξηλ ηε γέλλεζε 

ηνπ ηέθλνπ (αλαγλψξηζε θπνθνξνχκελνπ), παξάγεη φκσο έλλνκα απνηειέζκαηα κφλν 

αθφηνπ απηφ γελλεζεί. Σν εθαξκνζηέν δίθαην ζε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο αιινδαπνχ 

ηέθλνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζπ-

γθεθξηκέλα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 Α.Κ., ζχκθσλα µε ηηο νπνίεο νη ζρέζεηο πα-

ηέξα θαη ηέθλνπ πνπ γελλήζεθε ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ ξπζκίδνληαη θαηά ζεηξά: α) 

απφ ην δίθαην ηεο θνηλήο ηνπο ηζαγέλεηαο, β) απφ ην δίθαην ηεο θνηλήο ζπλήζνπο δηακνλήο 

ηνπο,  ή γ) απφ ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ παηέξα. 

Σν ηέθλν απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απφ ηελ εκεξνρξνλνινγία αλαγλψξηζεο 

απφ ηνλ Έιιελα παηέξα
36

 ή απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε ε ζρεηηθή 

δηθαζηηθή απφθαζε. ε πεξίπησζε πνπ έρεη πξνεγεζεί αλαγλψξηζε θπνθνξνχκελνπ ηέ-

θλνπ, ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο αλαηξέρεη ζηελ εκεξνρξνλνινγία γέλλεζεο. 

Αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο απφθαζεο πεξί ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ ηέθλνπ, είλαη ε 

                                                           
34

 Παπαζηψπε-Παζηά Ε. Τν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ αληζαγελψλ, http://www.constitutionalism.gr 
35

 «Αιινδαπφο πνπ γελλήζεθε ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ θαη αλαγλσξίζζεθε λφκηκα σο ηέθλν ‘Έιιελα, 

έηζη ψζηε λα εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε γλήζην ηέθλν ηνπ παηέξα ηνπ, γίλεηαη Έιιελαο απφ ηελ αλαγλψξηζε, αλ 

θαηά ην ρξφλν απηφλ είλαη αλήιηθνο». 
36

 εκεηψλεηαη φηη ε εγθπξφηεηα ηεο πξάμεο αλαγλψξηζεο ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1473, 

1475 (εθνχζηα αλαγλψξηζε), 1479 (δηθαζηηθή αλαγλψξηζε) ηνπ ηζρχνληνο Αζηηθνχ Κψδηθα. 
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Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Γήκνο εγγξαθήο ηνπ Έιιελα παηέξα 

θαη εηδηθφηεξα ε Γηεχζπλζε Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη Κνηλσληθψλ ππνζέζεσλ, Σκήκα 

Ηζαγέλεηαο.  

Καίξην ζεκείν γηα ηε δηαπίζησζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ηνπ ηέθλνπ είλαη ε απφ-

δεημε εθ κέξνπο ηεο αιινδαπήο κεηέξαο φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ήηαλ 

άγακε ή δηαδεπγκέλε νχησο ψζηε λα κελ ίζρπε ην, θαηά ην άξζξν 1465 Α.Κ., ηεθκήξην 

θαηαγσγήο ηνπ απφ γάκν
37

. Έηζη, είλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγε-

λεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο αιινδαπήο κεηέξαο ή βεβαίσζε πεξί αγακίαο ηεο. ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη: 

1) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ απφ ην Λεμηαξρείν ηνπ Γήκνπ, κε 

θαηαρσξεκέλε ζην πεξηζψξην απηήο ηεο πξάμεο αλαγλψξηζεο (γηα ηέθλα πνπ έρνπλ γελ-

λεζεί ζηελ Διιάδα) ή πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο αιινδαπήο αξρήο (γηα ηέθλα πνπ έρνπλ 

γελλεζεί ζηελ αιινδαπή), λφκηκα επηθπξσκέλν θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν
38

 2) Πξάμε 

αλαγλψξηζεο ελψπηνλ Έιιελα ζπκβνιαηνγξάθνπ ζε πεξίπησζε εθνχζηαο αλαγλψξηζεο ή 

ακεηάθιεηε απφθαζε ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα αλαγλψξηζε παηξφηεηαο ή αθξηβέο α-

ληίγξαθν πξάμεο αλαγλψξηζεο αιινδαπήο αξρήο, λνκίκσο επηθπξσκέλεο θαη επίζεκα 

κεηαθξαζκέλεο. 3) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ αλαγλσξίζαληνο παηέξα ζε κεηξψν αξ-

ξέλσλ θαη δεκνηνιφγην δήκνπ ηεο Υψξαο, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη 

ν ηξφπνο θηήζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο (ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηελ Διιεληθή Ηζαγέ-

λεηα θαηά ηελ εκεξνρξνλνινγία αλαγλψξηζεο ηνπ ηέθλνπ). 4) Αθξηβέο αληίγξαθν ηζρχν-

ληνο δηαβαηεξίνπ ηεο αιινδαπήο κεηέξαο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν ή αθξηβέο αληίγξαθν 

άδεηαο δηακνλήο ηεο αιινδαπήο κεηέξαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ην παξειζφλ, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν εμαπά-

ηεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε παξάλνκσλ αιινδαπψλ εγγξάθσλ γηα ηελ 

θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ αλήιηθα ηέθλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο, 

κε εηθνληθέο αλαγλσξίζεηο κε ρξήζε πιαζηψλ ή ακθηβφινπ γλεζηφηεηαο δηθαηνινγεηη-

θψλ. Σν θαηλφκελν απηφ απνηεινχζε κία πξνέθηαζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, α-

                                                           
37

 «Τν ηέθλν πνπ γελλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ηεο κεηέξαο ηνπ ή κέζα ζε ηξηαθφζηεο εκέξεο απφ ηε 

ιχζε ή ηελ αθχξσζή ηνπ ηεθκαίξεηαη φηη έρεη παηέξα ηνλ ζχδπγν ηεο κεηέξαο (ηέθλν γελλεκέλν ζε γάκν)». 
38

 Πεξί λφκηκεο επηθχξσζεο αιινδαπψλ εγγξάθσλ θαη επίζεκεο κεηάθξαζεο ζα αθνινπζήζνπλ μερσξηζηά 

θεθάιαηα ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο. 
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θνχ ε αλαγλψξηζε ηέθλσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθάιηδε θαη ζηηο αιινδαπέο κεηέξεο 

δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεη-

αθή επαλέλσζε, σο αληφληεο πνιίηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ απνηξνπή ηνπ πα-

ξαπάλσ θαηλνκέλνπ, νη εκπιεθφκελεο ζηελ δηαπίζησζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ππεξεζίεο 

(Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Τπεξεζίεο Γεκνηνινγίσλ θαη Λεμηαξρείσλ ησλ Γήκσλ) 

ειέγρνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη δηεμάγνπλ ζρεηηθή έξεπλα (κέζσ Πξνμελείσλ, Ηλζηη-

ηνχηνπ Γηεζλνχο θαη Αιινδαπνχ Γηθαίνπ θ.ι.π.) φζνλ αθνξά ζην λνκηθφ θαζεζηψο βάζεη 

ηνπ νπνίνπ έιαβε ρψξα ε ζπκπιήξσζε ηεο έλδεημεο παηξσλχκνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ πα-

ηέξα ζην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο αιινδαπήο αξρήο. εκεηψλεηαη φηη, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε αλαγλψξηζε έρεη επέιζεη κε δηθαζηηθή απφθαζε ζην εμσηεξηθφ, α-

παηηείηαη επηπιένλ ε αλαγλψξηζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ ηεο αιινδαπήο απφθαζεο απφ ηα 

ειιεληθά Γηθαζηήξηα
39

. 

 

Ⅳ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΛΟΓΧ ΤΗΟΘΔΗΑ 

Ζ θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ πηνζεζίαο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 3284/2004, φπσο ηζρχεη
40

. χκθσλα κε ην άξζξν 1560 ΑΚ, «ηα απνηειέζκαηα ηεο δη-

θαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ πηνζεζία αξρίδνπλ αθφηνπ απηή γίλεη ηειεζίδηθε». πλεπψο, 

γηα λα απνθηήζεη ην πηνζεηνχκελν ηέθλν ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζα πξέπεη λα ζπληξέ-

ρνπλ δχν πξνυπνζέζεηο: α) λα είλαη αλήιηθν θαηά ην ρξφλν ηειεζηδηθίαο ηεο απφθαζεο 

πηνζεζίαο θαη β) θαηά ην ρξφλν ηειεζηδηθίαο, ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο πηνζεηνχληεο 

γνλείο λα έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα.  

Σν εθαξκνζηέν δίθαην ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο αιινδαπνχ ηέθλνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο δηαηά-

μεηο ηνπ άξζξνπ 23 Α.Κ., ζχκθσλα µε ηηο νπνίεο νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχ-

ζηαζε θαη ηε ιχζε ηεο πηνζεζίαο ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ θάζε κέ-
                                                           
39

 Απφ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε απαιιάζζνληαη νη απνθάζεηο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζε θξάηε κε ηα νπνία 

ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη κε Νφκν δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκβάζεηο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο 

(φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. -πιελ ηεο Γαλίαο- ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1347/2000 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 2000, ε Αξκελία ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Ν.3007/2002, ε Γεσξγία ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 26 Ν.2813/2000, ε Οπθξαλία ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ.3 Ν.3281/2004, ε Ρνπκαλία ζχκ-

θσλα κε ην άξζξν 25 Ν.Γ.429/1974 θαη ε πξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Ν.1450/1984). 
40

 «Αιινδαπφο, πνπ πηνζεηήζεθε πξηλ ηελ ελειηθίσζε ηνπ σο ηέθλν Έιιελα ή Ειιελίδαο, γίλεηαη Έιιελαο 

απφ ην ρξφλν ηεο πηνζεζίαο». 
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ξνπο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ή ησλ ζεηψλ γνλέσλ θαη ηνπ ζεηνχ ηέθλνπ ξπζκίδνληαη θαηά 

ζεηξά: α) απφ ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο θνηλήο ηνπο ηζαγέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην-

ζεζίαο β) απφ ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο θνηλήο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πηνζεζίαο γ) απφ ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηελ νπνία είρε ν ζεηφο γνλέαο θαηά ηελ ηέ-

ιεζε ηεο πηνζεζίαο θαη, ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο απφ ζπδχγνπο, απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

Ζ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο απνθηάηαη απηνδίθαηα θαη, επνκέ-

λσο, ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη κφλνλ ζηελ εγγξαθή ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ζηελ 

νηθνγελεηαθή κεξίδα ησλ γνλέσλ ηνπ ζην Γεκνηνιφγην, ρσξίο ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο 

απφθαζεο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο είλαη: 1) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο 

ηνπ πηνζεηεκέλνπ ηέθλνπ κε ηα λέα ζηνηρεία. 2) Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία έγηλε ε πξάμε πηνζεζίαο. 3) Πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο 

απφθαζεο. 4)  Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο επίδνζεο ηεο απφθαζεο ζηνλ Δηζαγγειέα. 5) Πη-

ζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ησλ γνλέσλ ζηα Γεκνηνιφγηα. εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε δηθαζηηθή απφθαζε πεξί πηνζεζίαο έρεη εθδνζεί απφ αιινδαπφ δηθαζηήξην, ην δεδηθα-

ζκέλν ηεο απφθαζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ειιεληθνχ Γηθαζηεξίνπ 

(βιέπε παξαπάλσ, παξαπνκπή 34). Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πηνζεζία αθνξά ζε αλή-

ιηθν ή ελήιηθν ηέθλν πνπ γελλήζεθε ζην εμσηεξηθφ θαη ζπληειείηαη  κε απφθαζε αιιν-

δαπνχ δηθαζηεξίνπ απφ Έιιελεο γνλείο, απηή θαηαρσξίδεηαη ζηα ιεμηαξρηθά βηβιία ηνπ 

Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ελψ εάλ αθνξά ζε ηέθλν πνπ πηνζε-

ηείηαη κε βάζε απφθαζε ειιεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, ηφηε θαηαρσξίδεηαη απφ ην Λεμηαξρείν 

ηνπ ηφπνπ έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

ρεηηθά κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλειηθφηεηαο ηνπ ηέθλνπ θαηά ηελ εκεξνρξνλν-

ινγία ηειεζηδηθίαο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πηνζεζίαο, ζα πξέπεη λα γίλεη κλεία γηα ην 

φηη έρεη ζεκεησζεί παξέθθιηζε ηεο ελ ιφγσ αξρήο απφ ηελ ειιεληθή Γηνίθεζε, χζηεξα 

απφ ζρεηηθή παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε
41

. πγθεθξηκέλα, κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο παξαπάλσ Αξρήο, ν αξκφδηνο Γήκνο πξνρψξεζε ζε δεκνηνινγηθή εγγξα-

θή αιινδαπνχ πηνζεηεκέλνπ ηέθλνπ Έιιελα πνιίηε, παξά ην γεγνλφο φηη ε δηθαζηηθή 

                                                           
41

 Αλαθνξά πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε αξηζ. 16764/2008, δηαζέζηκε ζην http://www.synigoros.gr. 
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απφθαζε πηνζεζίαο εθδφζεθε κεηά ηελ ελειηθίσζε. Καίξηαο ζεκαζίαο ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη  ε ζρεηηθή δηαδηθαζία είρε θηλεζεί πνιχ πξηλ ηελ ελ ιφγσ ελειηθίσζε, ελψ ην Γηθα-

ζηήξην είρε ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ελειηθφηεηα ηεο πηνζεηνχκελεο, απνδερφκελν φηη ε α-

λειηθφηεηα ηνπ πξνο πηνζεζία ηέθλνπ αξθεί λα πθίζηαηαη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο. 

Μηα άιιε επηζήκαλζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη, παξφιν πνπ σο πξνυπφ-

ζεζε εθ ηνπ λφκνπ γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο είλαη ην ηέθλν λα κελ ππεξ-

βαίλεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ε πηνζεζία ελειίθνπ

42
 απφ Έιιελα πνιίηε απνηειεί 

ζηνηρείν ην νπνίν πξνζκεηξάηαη ζεηηθά πξνθεηκέλνπ απηφο λα ιάβεη ηελ ηζαγέλεηα κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηνγξάθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε εγθχθιηνο αξηζ. 

13/Φ.130181/39910/02-08-2010 Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ε νπνία παξείρε δηεπθξηλήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο ζχκθσλα κε 

ην Ν.3838/2010, αλαθέξεη φηη «…ζηνηρείν πνπ ζπλδηακνξθψλεη ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο 

Πνιηηνγξάθεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ αηηνχληνο ζηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ηζηφ απνηε-

ιεί θαη ε χπαξμε ζπγγεληθνχ δεζκνχ κε Έιιελεο πνιίηεο» θαη απνδέρεηαη φηη «…ε πηνζεζί-

α, σο κνξθή ηερλεηήο ζπγγέλεηαο, πνπ έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο ζπλέπεηεο κε εθείλεο ηεο βηνιν-

γηθήο ζπγγέλεηαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, δεδνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγελεηαθνχ 

δεζκνχ πνπ δηαζέηεη παξφκνηα θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε γηα ην άηνκν». 

 

Ⅴ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΛΟΓΧ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ            

ΓΤΝΑΜΔΗ 

Ζ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ θαηάηαμεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο πξν-

βιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ ηνπ Ν. 3284/2004, φπσο ηζρχεη, θαη αθνξά κφλνλ ζε ομογε-

νείρ αιινδαπνχο. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεη ηελ απηνδίθαηε πξφζ-

δνζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε νκνγελείο απφ ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπο ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο αμησκαηηθψλ ή ππαμησκαηηθψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή ηεο θαηά-

ηαμήο ηνπο σο εζεινληέο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Έηζη, νη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκνχ επη-

                                                           
42

 Ζ πηνζεζία ελειίθνπ επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε φηαλ ν πηνζεηνχκελνο είλαη ζπγγελήο σο θαη ζηνλ 4
ν
 

βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο απηνχ πνπ πηνζεηεί (ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε είλαη ε πηνζεζία ελήιηθνπ 

ηέθλνπ ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ), ππάγεηαη δε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1579-1587 Α.Κ. 
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ινγήο ζπνπδαζηψλ-ζηξηψλ ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά, ζην 

θεθάιαην γηα ηα πξνζφληα ππνςεθίσλ: «Γίλνληαη δεθηνί θαη ππνςήθηνη -εο νκνγελείο πνπ 

δελ έρνπλ ηελ Ειιεληθή Ιζαγέλεηα, ηελ νπνία φκσο απνθηνχλ ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπο (ηελ εκέξα θαηάηαμεο) ζηα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, φπσο νξίδεη ν Κψδηθαο ηεο 

Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α')»
43

. 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ ηνπ Κ.Δ.Η. πξνβιέπεη ηελ πξφζδνζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε φζνπο νκνγελείο αιινδαπνχο θαηαηάζζνληαη σο εζεινληέο ζε 

θαηξφ επηζηξάηεπζεο ή πνιέκνπ, έπεηηα απφ ζρεηηθή αίηεζε (φρη απηνδίθαηα) θαη ρσξίο 

θακία άιιε δηαηχπσζε, ελψ ζηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη ε απηνδίθαηε θηήζε ηεο ει-

ιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο απνθηνχλ βαζκφ αμησ-

καηηθνχ, κνλίκνπ ή εθέδξνπ. Ζ παξαπάλσ αίηεζε ππνβάιιεηαη, έπεηηα απφ ηελ εθαξκν-

γή ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α’/2010), ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γξακ-

καηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

Ⅵ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ «ΣΗΜΖ ΔΝΔΚΔΝ» 

Ζ ηηκεηηθή πνιηηνγξάθεζε επαλαιακβάλεηαη ζε φια ηα λνκνζεηήκαηα πεξί ηεο 

θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, απφ ζπζηάζεσο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. πλδέεηαη κε ηε 

ζέιεζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο λα ζπκπεξηιάβεη ζην ιαφ ηεο φινπο φζνπο πξνζθέξνπλ 

εμαηξεηηθφ έξγν πξνο ηελ Διιάδα ή κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε «ηηκήο έλεθελ» 

πξνβιέπεη: «Με Πξνεδξηθφ Δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ, Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κπνξεί λα πνιηηνγξα-

θεζεί Έιιελαο, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη 

ησλ άξζξσλ 6, 7 θαη 8
44

, αιινδαπφο πνπ πξνζέθεξε ζηελ Ειιάδα εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ή 

ηνπ νπνίνπ ε πνιηηνγξάθεζε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη εμαηξεηηθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο»
45

. Ζ 

                                                           
43

 Βιέπε ελδεηθηηθά: Δγθχθιηνο αξ. 16/9-5-2016 Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΑΓΑ: 94Α6-05Λ), δηαζέ-

ζηκε ζην http://www.geetha.mil.gr 
44

 Σα ελ ιφγσ άξζξα αθνξνχλ ζηελ θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ιφγσ αλαγλψξηζεο απφ Έιιελα θαη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηνγξάθεζεο ιφγσ κφληκεο θαηνηθίαο. 
45

 Άξζξν 13 ηνπ Ν.3284/2004 (Φ.Δ.Κ.217/Α’). 

http://www.geetha/
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ηηκεηηθή πνιηηνγξάθεζε γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε φισλ ησλ ππφινηπσλ δηνηθεηηθψλ δη-

αδηθαζηψλ, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή θάπνησλ ηπ-

πηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζην πξφζσπφ ηνπ, αθξηβψο επεηδή πξφθεηηαη γηα ηηκή ηελ νπνία ε 

Διιεληθή Πνιηηεία πξνζθέξεη ζηνλ πνιηηνγξαθνχκελν
46

. Ζ εκεξνρξνλνινγία θηήζεο 

ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο αλάγεηαη ζηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Φ.Δ.Κ. ηνπ Πξνε-

δξηθνχ Γηαηάγκαηνο κε ην νπνίν απνθαζίδεηαη ε πνιηηνγξάθεζε ηνπ αηηνχληα. 

 

Ⅶ. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΜΔ ΠΟΛΗΣΟΓΡΑΦΖΖ 

1. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΑΠΟ ΟΜΟΓΔΝΔΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ 

α’ Ζ ομογενειακή ιδιψηηηα 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ νκνγελνχο αιινδαπνχ ζπλίζηαηαη ζηελ ζχλδεζή ηνπ ιφγσ θαηα-

γσγήο κε έλα ζπγθεθξηκέλν έζλνο. Γηα ηελ ειιεληθή δηνίθεζε, ε ειιεληθή θαηαγσγή θαη 

ε ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε είλαη ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγν-

ληεο θαη ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ε εμάξ-

ηεζε ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο φρη κφλν απφ ην θξηηήξην ηεο θαηαγσγήο ελφο πξνζψ-

πνπ, αιιά θαη απφ ην θξηηήξην ηεο «εζληθήο ζπλείδεζεο» δηεπξχλεη απεξηφξηζηα ην πεξη-

ζψξην ηεο απζαίξεηεο εθηίκεζεο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Αξρηθά ε έλλνηα ηνπ 

νκνγελνχο είρε δηνηθεηηθά δηεπθξηληζηεί κε ηε αξηζ. 104/6-4-1965 εγθχθιην, ζπλνδεπηηθή 

ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 339/1965, σο εμήο: «…Ο ζπλδεφκελνο κε ην Έζλνο δηα ηεο 

θνηλήο γιψζζεο, (νπρί απαξαηηήησο) ζξεζθείαο, θνηλψλ παξαδφζεσλ, αιιά θπξίσο δηα ηεο 

ζπλεηδήζεσο ησλ θνηλψλ ηζηνξηθψλ πεπξσκέλσλ, ήηνη δηά ηεο ειιεληθήο ζπλεηδήζεσο». 

Βάζεη ηεο λνκνινγίαο ηνπ .η.Δ. ε έλλνηα ηνπ νκνγελνχο πξνζδηνξίζηεθε σο εμήο: «… 

δηα ηνπ φξνπ νκνγελήο λνείηαη ν αλήθσλ εηο ην ειιεληθφ γέλνο ή έζλνο, ήηνη ν θεθηεκέλνο 

ηελ ειιεληθήλ εζληθήλ ζπλείδεζηλ, ζπλαγνκέλελ θπξίσο εθ ησλ ζπλδεφλησλ απηφλ πξνο ην 

                                                           
46

 Δλδεηθηηθά, ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απέθηεζαλ «ηηκήο έλεθελ» ην 2009, νη Sano θαη Thea Kalo, νη νπνίεο 

ζπλέβαιιαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηελ Γελνθηνλία ησλ Διιή-

λσλ ηνπ Πφληνπ (πεγή: Γξαθείν Σχπνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 19-05-2009, 

http://www.hellenicparliament.gr). Δπίζεο, ε ειιεληθή ηζαγέλεηα απνλεκήζεθε ηηκεηηθά ζηνλ Ηβάλ αββίδε 

ην 2013 «…θαζψο πξνψζεζε ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ ειιεληθνχ ηδεψδνπο ζηνλ 

ρψξν ησλ νκνγελψλ καο ζηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηεο Πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ζπλέβαιε ζηελ ελδπλά-

κσζε ηεο απαληαρνχ νξζνδνμίαο θαη επέδεημε πινχζην θηιαλζξσπηθφ θαη πνιηηηζηηθφ έξγν θαη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θαη ζπλδξνκή ζηε δσή ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο...». (πεγή: http:www.enikos.gr, 26-02-2013) 

http://www.hellenicparliament.gr/
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ειιεληθφ έζλνο ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ησλ αλαθεξνκέ-

λσλ ηδία εηο ηελ θαηαγσγήλ ηνπ (εθ παηξφο ή κεηξφο ή απσηέξσλ πξνγφλσλ), ηελ γιψζ-

ζαλ, ηελ ζξεζθείαλ, ηαο εζληθάο παξαδφζεηο θαη ελ γέλεη ηελ θνηλήλ ζπλείδεζηλ ησλ ηζην-

ξηθψλ πεπξσκέλσλ ηνπ έζλνπο» (ηΔ 350/2011 κε παξαπ. ζε ηΔ 275/1999, 2756/1988 – 

βι. θαη Γλ. Ν..Κ. 14/1990  κε παξαπ. ζε Αηκ. Μπεηεξκάρεξ – Γεξνχζεζε: Ζ έλλνκνο 

ζέζηο ηνπ αιινδαπνχ ελ Διιάδη θαη ζηε Γλσκ/ζε 2/1979 Αληεηζ. Δθεηψλ Γ. Πιαγηαλλά-

θνπ ΝνΒ 27, 1020-1021, φπνπ πεξαηηέξσ παξαπνκπέο)
47

. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε πξψηε απφπεηξα ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο λα αληηκε-

ησπίζεη ηε καδηθή είζνδν κεηαλαζηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο νδή-

γεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2790/2000 (Φ.Δ.Κ. 24/Α’), ν νπνίνο αθνξνχζε ζηελ απνθαηά-

ζηαζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηά-

ηαμε, πνπ πξνέβιεπε ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. χκθσλα κε ην ζπγθε-

θξηκέλν λφκν, «…είλαη δπλαηή ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή Εηδηθνχ Δειηίνπ Ταπηφ-

ηεηαο Οκνγελνχο εθφζνλ δηαπηζησζεί ε Ειιεληθή θαηαγσγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαηφπηλ 

ζπλεληεχμεσο απφ εηδηθή επηηξνπή θαη βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηα-

ηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3
48

».  

Ζ δηαδηθαζία θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ νκνγελείο αιινδαπνχο παγηψζεθε 

σο δηνηθεηηθή πξαθηηθή κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Κ.Δ.Η. ην 2004, φπνπ θαη πάιη πξνβιε-

πφηαλ ε δηεπθφιπλζε ησλ νκνγελψλ εθ ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ 

θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο (άξζξν 15) θαη επεθηάζεθε ζηνπο ππεθφνπο θαη άιισλ ρσξψλ κε 

ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3838/2010 (Φ.Δ.Κ. 49/Α’), ζην άξζξν 23 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη 

ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ φινπο φζνπο είλαη θάηνρνη ηνπ Δηδηθνχ Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Σ.Ο.). 

Γηα ηελ έθδνζε Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Σ.Ο.) θαη Άδεηαο 

Γηακνλήο Δληαίνπ Σχπνπ (Α.Γ.Δ.Σ.), νη ελδηαθεξφκελνη νκνγελείο απαηηείηαη λα πξνκε-

ζεπηνχλ εζληθή ζεψξεζε νκνγελεηαθνχ ηχπνπ απφ ηελ αληίζηνηρε Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή, ε νπνία είλαη αξκφδηα ψζηε λα εμεηάζεη εάλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ελδηα-
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 Γλσκνδφηεζε ππ’ αξηζκ. 288/2011 ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, Β’ ηαθηηθήο νινκέιεηαο, 

δηαζέζηκε ζην http://www.nsk.gr. 
48

 α) Γηαβαηήξην β) πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο γ) πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ δ) πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηά-

ζηαζεο ε) εζσηεξηθφ δηαβαηήξην, εθφζνλ ππάξρεη ζη) θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ ει-

ιεληθή θαηαγσγή. 
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θεξφκελνπ νη ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

νκνγελνχο
49

. Ο Πξφμελνο, αθνχ δηαπηζηψζεη κέζσ ζπλέληεπμεο φηη ν αηηψλ θαη νη αληφ-

ληεο ηνπ είλαη Έιιελεο ζην γέλνο θαη έρνπλ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε θαη εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ζπληάζζεη 

ζρεηηθή έθζεζε θαη ρνξεγεί εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. ηε ζπλέρεηα, νη ελδηαθεξφκελνη 

απεπζχλνληαη ζηα Σκήκαηα Αιινδαπψλ ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ
50

.  

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε αξηζ. 4000/3/10-πβ΄/2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφ-

θαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Δξγα-

ζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο,  Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιί-

ηε, ηα Δ.Γ.Σ.Ο. πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο ΚΤΑ κεηαηξάπεθαλ 

ζε αφξηζηεο δηάξθεηαο, αζρέησο ηνπ ρξφλνπ εθδφζεψο ηνπο θαη νη θάηνρνί ηνπο δελ ππν-

ρξενχληαη πιένλ λα ηα αλαλεψλνπλ. 

β’ Γιοικηηικέρ διαδικαζίερ πολιηογπάθηζηρ ομογενϊν αλλοδαπϊν  

Ζ πνιηηνγξάθεζε νκνγελψλ αιινδαπψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3838/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 142 ηνπ Ν. 

4251/2014. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο 
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 Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 1. Αιινδαπφ πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο 2. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ 

εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έγγακεο γπλαίθαο πνπ έρεη αιιάμεη ιφγσ γάκνπ ην επψλπκφ ηεο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αληφλησλ (γνλέσλ, παππνχδσλ, γηαγηάδσλ) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απφ ηνπο 

νπνίνπο έιθεη ηελ νκνγελεηαθή θαηαγσγή. 4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέ-

λνπ. 5. Αληίγξαθν πνηληθνχ Μεηξψνπ 6. Αληίγξαθα Δηδηθψλ Γειηίσλ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Σ.Ο) 

κειψλ νηθνγέλεηαο θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ ζεσξήζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ ηα Δ.Γ.Σ.Ο (ε-

θφζνλ ππάξρνπλ). 7. Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ειιεληθή θαηαγσγή 8. Πιήξσο ζπ-

κπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν έληππν αίηεζεο γηα ζεψξεζε καθξάο παξακνλήο, ζπλνδεπφκελν απφ κία 

πξφζθαηε, έγρξσκε, θσηνγξαθία ηνπ αηηνχληνο. 9. Γηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν αλαγλσξη-

ζκέλν απφ ηελ Διιάδα. 10. Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θξαηηθφ ή ηδησηηθφ θνξέα, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ πάζρεη απφ λφζεκα ηθαλφ λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, ζχκθσ-

λα κε ηα δηεζλή δεδνκέλα θαη ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη απφ άιιεο ινηκψδεηο, κεηαδν-

ηηθέο ή παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο επηβάιινπλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο π-

γείαο. 11. Παξάβνιν (απνδεηθηηθφ πιεξσκήο) γηα ηα ηέιε ζεψξεζεο νκνγελνχο (αλέξρνληαη ζηα 20 επξψ). 

Πεγή: Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, http://www.mfa.gr 
50

 Ζ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά γηα ηηο θπξηφηεξεο θα-

ηεγνξίεο νκνγελψλ, ζηηο Κ.Τ.Α. κε αξηζκ.: 1. 4000/3/10-πβ/2012 (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’) «Παξακνλή θαη εξγα-

ζία νκνγελψλ απφ Αιβαλία», 2. 4000/3/84/2014 (Φ.Δ.Κ. 53/Β’) «Παξακνλή θαη εξγαζία νκνγελψλ ππε-

θφσλ Σνπξθίαο», 3. 9645/10/2009 (ΦΔΚ 1555/Β’) «Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Δηδηθνχ Γει-

ηίνπ Σαπηφηεηαο ζε Οκνγελείο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Κχπξν» θαη 4. 4864/8/8-γ/2000 (ΦΔΚ 911/Β’) «Πεξηε-

ρφκελν θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ζε νκνγελείο ρσξψλ ηέσο Δ...Γ.». 
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ηνπ λνκνζέηε ησλ νκνγελψλ αιινδαπψλ δηαθξηηά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, κε ηξφ-

πν ψζηε απφ ηε κία πιεπξά λα επηζπεχδνληαη νη δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέ-

ζεσλ πνιηηνγξάθεζεο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη αθεηέξνπ λα δίδνληαη δπλαηφηεηεο ακεζφ-

ηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο έληαμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ό-

πσο αλαθέξεη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3838/2010 ν λνκνζέηεο, «Σε θάζε πε-

ξίπησζε, ν πεξαηφο αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε ζπλδπαζκφ µε ηηο ηδηνηππίεο ηεο ζπ-

γθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηηξέπνπλ κηα ηδηψλπκε έθηαθηε θαη ελ ηέιεη κεηαβαηηθνχ ραξα-

θηήξα δηαδηθαζία, πνπ ζα απνθνξηίζεη µε ηελ ηαρχηεηά ηεο ηε κεγάιε πίεζε ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο.» 

Ο νκνγελήο αιινδαπφο ν νπνίνο επηζπκεί λα πνιηηνγξαθεζεί σο Έιιελαο απεπ-

ζχλεηαη ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Γήκνο κφληκεο 

δηακνλήο ηνπ, φπνπ ζπκπιεξψλεη θαη θαηαζέηεη απηνπξνζψπσο ηελ αίηεζε πνιηηνγξά-

θεζεο
51

 (ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ππνβνιή δήισζεο πνιηηνγξάθεζεο, ζε α-

ληίζεζε κε ηνλ αιινγελή αιινδαπφ). Ζ αίηεζε απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν δηθαηνιν-

γεηηθά
52

, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο κε αξηζ. 8/Φ.130181/29365/28-5-2010, 

52/Φ.130181/34405/13-12-2012 θαη 11/Φ.130181/10322/16-4-2014 εγθπθιίνπο ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
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 Ζ αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/new131115-AitPolitog.pdf 
52

 1. (1) έγρξσκε θσηνγξαθία πξφζθαηεο έθδνζεο, 2. Γηαβαηήξην ή άιιν απνδεηθηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο, 3. 

Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Σ.Ο.) 4. Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο (Γηα ηηο πεξηπηψ-

ζεηο αηηνχληνο πνπ έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα, αξθεί ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ζρεηηθήο ιεμηαξρηθήο 

πξάμεο γέλλεζεο ηνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δεηείηαη πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο αιινδαπψλ 

αξρψλ, κφλν εάλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ νλνκαηεπσλπκηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ απφ ηα αλαγξαθφκελα 

ζηνηρεία ηνπ ζην αιινδαπφ ηνπ δηαβαηήξην), 5. Παξάβνιν χςνπο 100 επξψ (απφ ηελ 3 Απγνχζηνπ 2015 

ελεξγνπνηήζεθε ε ππεξεζία e-παξάβνιν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, φπνπ πιένλ ε θαηάζεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ παξάβνινπ γίλεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ 

www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html), 6. Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ (κφ-

λν γηα έγγακεο γπλαίθεο νη νπνίεο κεηά ηε ηέιεζε ηνπ γάκνπ έρνπλ απνθηήζεη ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ 

ηνπο, ψζηε λα πξνθχπηεη ην επψλπκν πνπ θέξνπλ θαη κε βάζε ην νπνίν ζα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζα-

γέλεηα). 7. Τπεχζπλε Γήισζε γηα νλνκαηεπσλπκηθά ζηνηρεία απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο. ηελ ελ ιφγσ 

δήισζε ν νκνγελήο αιινδαπφο κπνξεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα πξνρσξήζεη ζε εμειιεληζκφ ηνπ θχξηνπ 

νλφκαηνο θαη ηνπ επσλχκνπ ηνπ (δειαδή κεηαηξνπή ηεο θαηάιεμήο ηνπο ζε ειιεληθή εθδνρή, νξζή απφ-

δνζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή κεηαηξνπή ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο). 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html
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Μεηά ηελ πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο, ην ζηέιερνο ηεο Τπεξε-

ζίαο πξνρσξεί ζε έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ θαη ζε έιεγρν ζπλδξνκήο ησλ ηππη-

θψλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηνγξάθεζεο. Αλαιπηηθά: 

Ζ δηαπίζησζε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δελ απαηηεί θάπνηα ε-

λέξγεηα εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληα, 

φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο θαηά ηελ εκεξνρξνλνινγία ππν-

βνιήο ηεο, γίλεηαη απνδεθηή ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο ή απαίηεζε πξνζθφκηζεο πξφζζε-

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ ν αη-

ηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο δειψζεη εγγξάθσο αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζε άιιν Γήκν εθηφο νξίσλ ηεο ρσξηθήο αξ-

κνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή αθφκα θαη εθηφο Διιάδαο, ηφηε ε 

Τπεξεζία νθείιεη λα παξαπέκςεη ηνλ νηθείν θάθειν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Απνθε-

ληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπ λένπ ηφπνπ δηακνλήο ή ζην αξκφδην ειιεληθφ πξνμελείν. 

 Γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, θαζψο 

θαη πεξί κε χπαξμεο πνηληθψλ θσιπκάησλ γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε
53

, νη Τπεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξνβαίλνπλ αθελφο ζε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε, κέζσ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη, 

                                                           
53

 Άξζξν 5 παξ. 1 πεξ. β’ ηνπ Ν. 3284/2004 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ 

Ν.3838/2010, «Ο  αιινδαπφο πνπ επηζπκεί λα γίλεη Έιιελαο πνιίηεο µε πνιηηνγξάθεζε πξέπεη: …β. Να µελ 

έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα αδίθεκα πνπ ηέιεζε εθ δφινπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο, ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ή ηνπιάρη-

ζηνλ έμη κελψλ θαη αλεμαξηήησο ρξφλνπ έθδνζεο ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, γηα εγθιήκαηα πξνζβνιψλ 

ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο Φψξαο, αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε θαη επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο βιάβεο, 

εγθιήκαηα ζρεηηθά µε ηελ εκπνξία θαη ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηεζλή νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, εγθιήκαηα µε ρξήζε κέζσλ πςειήο ηερλνινγίαο, εγθιήκαηα 

πεξί ην λφκηζκα, εγθιήκαηα ζρεηηθά µε ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξα-

θία (λ. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α΄) εγθιήκαηα ζπγθξφηεζεο ή έληαμεο σο µέινπο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδη-

θα, αληίζηαζεο θαηά ηεο αξρήο, αξπαγήο αλειίθσλ, θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκε-

ηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, θινπήο, ιεζηείαο, απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, ηνθνγιπθίαο, ηνπ λφκνπ 

πεξί κεζαδφλησλ, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνχο βεβαίσζεο, πθαξπαγήο ςεπδνχο βεβαίσζεο, ζπθνθαληηθήο δπ-

ζθήκηζεο, ιαζξεκπνξίαο, εγθιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα φπια, αξραηφηεηεο, ηελ πξνψζεζε µκεηαλαζηψλ πνπ 

ζηεξνχληαη ηίηινπ παξακνλήο ζην εζσηεξηθφ ηεο Φψξαο ή ηε δηεπθφιπλζε κεηαθνξάο ή πξνψζεζήο ηνπο ή 

ηεο εμαζθάιηζεο θαηαιχκαηνο ζε απηνχο γηα απφθξπςε».  

εκεηψλεηαη φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηε εγθχθιην κε αξηζ. 3/Φ.76210/31222/13/10-2-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, πεξί απνδνρήο ηεο αξηζµ. 401/2013 γλσκνδφηεζεο ηνπ Δ’ Σκήκαηνο Ν..Κ., νη πνηλέο πνπ 

πξνζκεηξψληαη ζε µία ζπλνιηθή πνηλή δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλν-

ιηθήο πνηλήο θαη δελ απνξξνθψληαη απφ απηήλ. Έηζη, σο πνηλή λνείηαη φρη ε ζπλνιηθή πνηλή, αιιά θαζεκία 

απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνζµεηξήζεθαλ ζε απηήλ. 
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αθεηέξνπ, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηζαγέλεηαο ην νπνίν έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζε ππνβνιή εξσηήκαηνο ζηελ 

αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή γηα πεξηζηαηηθά δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο.  

πγθεθξηκέλα, ε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ γηα δηθαζηηθή 

ρξήζε γηα αηηνχληεο πνπ έρνπλ γελλεζεί εθηφο Διιάδαο δηελεξγείηαη κέζσ απνζηνιήο 

ηνπ αηηήκαηνο πξνο ην Απηνηειέο Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχ-

λεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ελψ γηα αηηνχληεο πνπ έρνπλ γελλεζεί 

ζηελ Διιάδα ζηηο θαηά ηφπνπο Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ, απφ ην πνη-

ληθφ κεηξψν, πξνθχπηεη πνηλή γηα αδίθεκα πνπ βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε πνιηηνγξάθεζε ηνπ αηηνχληνο, πξέπεη λα εθδίδεηαη απφθαζε απφξξηςεο 

ηνπ αηηήκαηνο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν αλα-

ζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαη έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο ρσξίο απηή λα 

έρεη αξζεί ή αλαθιεζεί.  

Σν εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή ή κε ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο 

ζην πξφζσπν ελδηαθεξνκέλνπ απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ αηηνχληα, πξνθεηκέλνπ λα  δηελεξγήζεη ηε ζρεηηθή 

έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη λα απαληήζεη ζρεηηθά. εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε παξέ-

ιεπζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη εθφ-

ζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο, ε Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο νθείιεη λα 

πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αξκφδηα 

Αζηπλνκηθή Αξρή απνζηέιιεη ηελ απάληεζε κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνιηηνγξά-

θεζεο κε ζηνηρεία ζε βάξνο ηνπ αηηνχληνο (φηη έρεη δειαδή, ζρεκαηηζηεί δηθνγξαθία 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο γηα αδίθεκα πνπ ζπληζηά θψιπκα βάζεη 

ηνπ λφκνπ), ε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ππάξ-

ρεη ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζαθψλ θαη ηζρπξψλ ελδείμεσλ ακθηζβήηεζεο ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο σο νκνγελνχο, παξφιν πνπ ε νκνγελεηαθή ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο ηελ ει-

ιεληθή ηζαγέλεηα κε βάζε ην άξζξν 23 ηνπ λ.3838/2010 πηζηνπνηείηαη απφ ηελ θαηνρή 
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ηνπ Δ.Γ.Σ.Ο. θαη νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη θνξείο έρνπλ ήδε ειέγμεη θαη επηβεβαηψζεη ηελ 

ηδηφηεηα απηή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε: (α) δηεξεπλά εάλ, 

ζπγγελείο εμ αίκαηνο ηνπ αηηνχληνο έρνπλ ήδε απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα σο ν-

κνγελείο, γεγνλφο πνπ αλ επηβεβαησζεί, ιακβάλεηαη ππφςε ππέξ ηεο άξζεο ησλ φπνησλ 

ακθηζβεηήζεσλ, (β) δηελεξγεί αιιεινγξαθία (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ εθφζνλ 

πθίζηαηαη ηέηνηα δπλαηφηεηα) κε ηελ αξκφδηα Πξνμεληθή Αξρή ηεο Διιάδαο ζηελ αιιν-

δαπή, γηα δηεξεχλεζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο θαηαγσγήο ηνπ αηηνχληνο θαη έιεγρν γλε-

ζηφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαη (γ) εθφζνλ ην αξκφδην Πξνμε-

λείν επηβεβαηψζεη φηη δελ πξφθεηηαη πεξί νκνγελνχο ή αδπλαηεί λα επηβεβαηψζεη φηη πξφ-

θεηηαη πεξί νκνγελνχο, απνζηέιιεη έγγξαθν κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε παξαπέκπνληαο ηελ 

ππφζεζε ζην αξκφδην Σκήκα έθδνζεο Δ.Γ.Σ.Ο. πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθα-

ζία ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10−πβ΄/2012 Κ.Τ.Α. «Ακθηζβήηεζε ηεο νκνγε-

λεηαθήο ηδηφηεηαο»
54

. 

Δμάιινπ, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ κπνξεί επίζεο λα εγεξζνχλ ακθηβνιίεο 

σο πξνο ηε ζπλδξνκή, ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληα, ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηνγξάθεζή ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 

3838/2010. Οη ειάρηζηεο απηέο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξφζσπα γηα ηα νπνία 

ακθηζβεηείηαη, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ θαθέινπ θαη απφ ηελ απηνπξφζσπε παξνπ-

ζία ηνπο, ην εάλ πιεξνχλ ζηνηρεησδψο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν νπζηαζηηθέο πξν-

υπνζέζεηο πνιηηνγξάθεζεο (επαξθήο γλψζε ειιεληθήο γιψζζαο, νκαιή έληαμε ζηελ νη-

θνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έρεη ηελ επρέξεηα λα παξαπέκςεη ηνπο ζρε-

ηηθνχο θαθέινπο ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο
55

, ε νπνία θαιεί ζε ζπλέληεπμε ηνλ 

αηηνχληα θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά.  

Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη ηνλ έιεγρν πιήξσζεο, ζην πξφζσπν 

ηνπ αηηνχληα, ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, δηαθξίλνληαη νη εμήο πεξη-

πηψζεηο: 

                                                           
54

 Κάηνρνη Δ.Γ.Σ.Ο θαη Α.Γ.Δ.Σ ησλ νπνίσλ ακθηζβεηείηαη ε νκνγελεηαθή ηδηφηεηα ζχκθσλα κε βάζηκα 

ζηνηρεία παξαπέκπνληαη κε αηηηνινγεκέλν έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ ηεο αληίζηνηρεο Αζηπλνκη-

θήο Γηεχζπλζεο ζε Δηδηθή Δπηηξνπή Οκνγελψλ, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά. 
55

 Γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο ζα γίλεη αλαιπηηθή κλεία ζηε ζπλέρεηα 

ηεο παξνπζίαζεο. 
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Α. ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ν Γεληθφο Γξακκα-

ηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθδίδεη απφθαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο πνιηην-

γξάθεζεο. Καηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ν αηηψλ έρεη δπλαηφηεηα άζθεζεο Δηδηθήο 

Γηνηθεηηθήο Πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ζε απηφλ ή απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε γλψζε ηεο. 

Β. ε πεξίπησζε πιήξσζεο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, εθδί-

δεηαη απφθαζε πνιηηνγξάθεζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνί-

θεζεο, ε νπνία απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. Ζ εκεξνρξνλνινγία δεκνζίεπ-

ζεο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζην Φ.Δ.Κ. απνηειεί θαη ηελ εκεξνρξνλνινγία θηήζεο ηεο 

ειιεληθήο ππεθνφηεηαο. 

Μεηά ηελ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο ζην Φ.Δ.Κ. α-

θνινπζεί ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο Απνθεληξσκέ-

λεο Γηνίθεζεο γηα εγγξαθή ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ ζηα δεκνηνιφγηα ή αλ πξφθεηηαη γηα 

άλδξα, απφθαζε γηα εγγξαθή ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ ε νπνία πξνεγείηαη θαη ελζσκαηψ-

λεη, κεηά ηελ έθδνζή ηεο, θαη ηελ εληνιή έγγξαθήο ηνπ ζηα Γεκνηνιφγηα
56

. Ζ απφθαζε 

εγγξαθήο ζην Γεκνηνιφγην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν γηα 

ηελ ελεκέξσζή ηνπ, θαζψο θαη ζηηο ινηπέο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Τπνπξγείν Δζσηε-

ξηθψλ, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηξαηνινγία). εκεηψλεηαη φηη, ε πξνζεζκία 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηνγξάθεζεο νκνγελψλ αιινδαπψλ είλαη έλα (1) έηνο 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

γ’. Γιοικηηικέρ διαδικαζίερ πολιηογπάθηζηρ ομογενϊν αλλοδαπϊν, μψνιμυν καηοί-

κυν εξυηεπικοω  

Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε νκνγελψλ αιινδαπψλ νη νπνίνη 

δηακέλνπλ κφληκα ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν. 

                                                           
56

 ηελ απφθαζε δεκνηνινγηθήο εγγξαθήο επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηεξνχ-

ληαη εθεμήο ζηνλ νηθνγελεηαθφ θάθειν ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ ζην νηθείν Γεκνηνιφγην: 1. Πξσηφηππν 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ 2. Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ (κφλν γηα έγγακε 

ζχδπγν πνπ θέξεη ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ) θαη 3. Πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο αλήιηθσλ αιινδα-

πψλ ηέθλσλ (εθφζνλ είραλ ήδε πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, άιισο ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ ζην Γεκνηνιφγην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ). 
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3284/2004)
57

. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο ην Τπνπξγείν Δζσηεξη-

θψλ εμέδσζε, κφιηο ην 2014, ηελ κε αξηζκφ 34/Φ.141886/14339/04-06-2014 εγθχθιην κε 

ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά µε ηε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο νκνγελψλ αιινδαπψλ 

νη νπνίνη δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ – Άξζξν 10 ηνπ Ν.3284/2004», απεπζπλφκελν πξνο 

φιεο ηηο Πξνμεληθέο Αξρέο κέζσ ηεο Δ3 Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ηελ 

ελ ιφγσ εγθχθιην δηεπθξηλίδεηαη φηη, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απφδνζε ηεο Διιε-

ληθήο Ηζαγέλεηαο ζηνλ αηηνχληα είλαη ε εθηίκεζε εθ κέξνπο ηεο νηθείαο Πξνμεληθήο Αξ-

ρήο ηεο πιήξσζεο ηφζν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεθκεξίσζεο ηεο εζληθήο ηνπ θαηα-

γσγήο φζν θαη ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εζληθήο ηνπ ζπ-

λείδεζεο. 

Έηζη, ε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο κέζσ Πξνμελείσλ απνηειείηαη απφ δχν ζηά-

δηα. Σν πξψην ζηάδην αξρίδεη κε ηελ θαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ νκνγελνχο αιινδαπνχ δή-

ισζεο πνιηηνγξάθεζεο κε ηελ νπνία ηεθκαίξεηαη ε βνχιεζή ηνπ πεξί απφθηεζεο ηεο 

Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο. Ζ δήισζε ππνγξάθεηαη ελψπηνλ ηνπ Πξνμέλνπ, κε παξνπζία δχν 

Διιήλσλ πνιηηψλ σο καξηχξσλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ε ηζρχ-

νπζα λνκνζεζία δελ εμαηξεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αιινδαπψλ απφ ηελ ππνρξέσζε 

δήισζεο πνιηηνγξάθεζεο σο νκνγελείο, φπσο πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 

142 ηνπ λφκνπ 4251/2014, δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξεηαη ζηνπο αι-

ινδαπνχο νη νπνίνη πνιηηνγξαθνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 3284/2004 φ-

πσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 3838/2010 θαη φρη ζηνπο νκνγελείο αι-
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 «1. Η αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο νκνγελψλ πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ ππνβάιιεηαη ζηνλ Έιιελα Πξφμελν 

ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, ν νπνίνο ηε δηαβηβάδεη ζην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ, Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Απν-

θέληξσζεο µε έθζεζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηδηφηε-

ηα ηνπ αηηνχληνο σο νκνγελνχο. Μαδί µε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη θαη ηα εμήο: α. Δήισζε πνιηηνγξάθεζεο, 

ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ Πξνμέλνπ, παξνπζία δχν Ειιήλσλ πνιηηψλ σο καξηχξσλ. β. Αληίγξαθν δηαβα-

ηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. γ. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή, ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηνχηνπ, πη-

ζηνπνηεηηθφ βάπηηζεο θαη δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ αιινδαπψλ αξρψλ.  

2. Η αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ 

εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ νκνγελνχο θαη ηε γλψκε ηνπ Υπνπξγείνπ Δεκφζηαο Τάμεο γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, εηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Εζσηεξηθψλ, Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο ηελ απνδνρή ή µε ηνπ αηηήκαηνο γηα πνιηηνγξάθεζε.  Οη αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ππνρξενχληαη λα δηαηππψζνπλ ηελ παξαπάλσ γλψ-

κε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηεο ρψξαο κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ κελψλ. 

Η παξάιεηςε ησλ αξκφδησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ λα απνζηείινπλ εγθαίξσο γλψµε δελ θσιχεη ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ.  

3.Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ» 
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ινδαπνχο νη νπνίνη θαηνηθνχλ κφληκα ζην εμσηεξηθφ, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ρσξίο ηξν-

πνπνίεζε ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 3284/2004.  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, ην νπνίν αθνξά ζηελ εμέηαζε ησλ 

ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηνγξάθεζεο, θαηαηίζεληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηα απα-

ξαίηεηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηνινγεηηθά (ζρεηηθή ππνζεκείσζε 55), ελψ ε αξκφδηα ππεξε-

ζία ηεο Πξνμεληθήο αξρήο εμεηάδεη εάλ πξάγκαηη ηεθκαίξεηαη ε εζληθή θαηαγσγή ηνπ 

αηηνχληνο, αμηνινγψληαο, φπσο αλαθέξεη ε παξαπάλσ εγθχθιηνο, «…ηα ζηνηρεία ησλ εγ-

γξαθψλ αληφλησλ (αθφκα θαη ζε παιαηά θαη µε ηζρχνληα δεκνηνιφγηα), ηεο ηζηνξηθήο δηα-

δξνκήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ησλ πξνμεληθψλ εγγξαθψλ, ηεο θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

ζπγγεληθψλ ηνπ (εμ αίκαηνο) πξνζψπσλ θαη ησλ πξνμεληθψλ δηαβαηεξίσλ ή αληίζηνηρα 

ηχπνπ Ο.Τ.Α.
58

 θ.ιπ.»  

Γηα ην δεχηεξν ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πνιηηνγξάθεζεο, ν Πξφμε-

λνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε, ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 Ν. 3284/2004, πεξί ηεο δηαπίζησζεο ηεο χπαξμεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζην 

πξφζσπν ηνπ νκνγελνχο αιινδαπνχ. Έηζη, ε παξαπάλσ εγθχθιηνο δίλεη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πξνο ηηο Πξνμεληθέο αξρέο ψζηε ε γλσκνδφηεζε  γηα ηε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηη-

θψλ πξνυπνζέζεσλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληα θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο νκνγελεηαθήο ηνπ 

ηδηφηεηαο λα γίλεη αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ νη γλψζεηο ηνπ ζε ζεκαληηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ Διιάδα (Γεσγξαθία, Πνιηηηζκφο θαη Ηζηνξία, Κνηλσληθή δσή θαη 

Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε), θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο δηακνξθσζείζαο εζληθήο ζπλεί-

δεζεο, δηαπηζηψλνληαο µε απηφλ ηνλ ηξφπν ην γλήζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Δπαθίεηαη ινηπφλ, ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πξνμέλνπ ε δηαπί-

ζησζε ηνπ εάλ ν αιινδαπφο πξάγκαηη δηαζέηεη εζληθή ζπλείδεζε θαη επνκέλσο πιεξνχ-

ληαη ζην πξφζσπφ ηνπ νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, 

ρσξίο κάιηζηα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο επηθπιάμεσλ εθ κέξνπο ηνπ. Όπσο 

ηνλίδεη ε ζρεηηθή εγθχθιηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα εληνπίδνληαη ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

αληηθάζεηο ζε εθζέζεηο Πξνμέλσλ, ηδίσο ζε φζεο πεξηιακβάλνπλ εηζήγεζε απνδνρήο ηνπ 

αηηήκαηνο πνιηηνγξάθεζεο, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα πξν-
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 Οκνγελψλ Σνπξθίαο ή Αιβαλίαο. 
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βαίλεη αηηηνινγεκέλα ζηελ αλαπνκπή ηεο πξνο ηελ νηθεία Πξνμεληθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ 

λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο.   

Ζ δηαδηθαζία απφδνζεο ηζαγέλεηαο ζπλερίδεηαη κε ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ πν-

ιηηνγξάθεζεο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη νινθιεξψλεηαη, εθφζνλ δελ ζπληξέ-

ρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο ή αζθάιεηαο, κε ηελ έθδνζε θαη 

δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο ζε Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπ-

βέξλεζεο. ε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο, ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη κε 

ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ µε κέξη-

κλα ηεο νηθείαο Πξνμεληθήο Αξρήο θαη ην νπνίν αλαθέξεη ηελ αξλεηηθή έθβαζε ηεο αί-

ηεζεο πνιηηνγξάθεζεο. 

Αθνινπζεί ε θιήζε ηνπ νκνγελνχο αιινδαπνχ γηα ηε δφζε ηνπ φξθνπ (ζεκ. ε 

ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζρε-

ηηθά κε ηε δήισζε πνιηηνγξάθεζεο, ε εμαίξεζε ησλ νκνγελψλ απφ ηελ ππνρξέσζε νξ-

θσκνζίαο ε νπνία θαζηεξψζεθε κε ηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ 

Ν.4251/2014 αθνξά κφλν ζηνπο νκνγελείο θαηφρνπο Δ.Γ.Σ.Ο. θαη φρη ζηνπο νκνγελείο 

κφληκνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ, γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη, ρσξίο ηξνπνπνίεζε, ην 

ππφ εμέηαζε άξζξν 10 ηνπ Ν.3284/2004). Ζ δηαδηθαζία νξθσκνζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη 

εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο 

ζην Φ.Δ.Κ. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ νξθσκνζίαο απνζηέιιεηαη, καδί κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ 

πνιηηνγξαθνχκελνπ γηα ην Γήκν ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα εγγξαθεί, ζην Τπνπξγείν Δζσ-

ηεξηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη ζηελ αληίζηνηρε, βάζεη ρσξηθήο αξκν-

δηφηεηαο, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα εγγξαθή ηνπ πνιηηνγξαθνχκε-

λνπ ζηα δεκνηνιφγηα ή/θαη ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ, εθδίδεηαη απφθαζε εγγξαθήο ζην 

Γεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έθδνζε ησλ πα-

ξαπάλσ απνθάζεσλ ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε νηθεία Πξνμεληθή Αξρή, ψζηε ζηε ζπλέ-

ρεηα λα ιάβεη γλψζε θαη ν ελδηαθεξφκελνο µε κέξηκλα ηεο ηειεπηαίαο. 
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2. ΚΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΔΝΔΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ 

α’. Οι πποχποθέζειρ κηήζηρ ηηρ ελληνικήρ ιθαγένειαρ  

Με ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3838/2010 αληηθαηαζηάζεθαλ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο (Ν.3284/2004) πεξί ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θηή-

ζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ αιινδαπνχο, φπνπ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα απφ δέθα (10) ζπλνιηθά 

έηε θαηά ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο, 

ζε επηά (7), θηλνχκελε έηζη ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ην κέζν ζρεηηθφ επξσπατθφ φξν. 

Αθφκα επλντθφηεξα αληηκεησπίδνληαη νη αιινδαπνί πνπ είλαη θάηνρνη ηζαγέλεηαο θξά-

ηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ζχδπγνη Έιιελα ή Διιελίδαο κε ηέθλν, νη έ-

ρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα ηέθλνπ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο (εθφζνλ απηή δελ απνθηήζεθε κε 

δήισζε θαη αίηεζε ιφγσ θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν), νη αλαγλσξηζκέλνη πνιηηηθνί 

πξφζθπγεο θαη νη αληζαγελείο, θαζψο αξθεί ε πξνεγνχκελε λφκηκε δηακνλή απηψλ ζηελ 

Διιάδα επί κηα ηνπιάρηζηνλ ζπλερή ηξηεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνιηην-

γξάθεζεο. Ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζην φηη, κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο κεηαβιή-

ζεθε επίζεο ν ηξφπνο ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνληθήο νξηνζέηεζεο ηεο λφκη-

κεο δηακνλήο ηνπ αιινδαπνχ ζηελ Διιάδα. Έηζη, ν φξνο ηεο ζπλερνχο δηακνλήο δελ ελ-

λνείηαη βάζεη ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ σο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο αδηάιεηπηεο θπζηθήο 

παξνπζίαο ηνπ πξνζψπνπ ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα απφ ηελ νπνία δελ 

κπνξεί λα απνκαθξπλζεί θαζφινπ, αιιά ζην θνηλσληθφ γεγνλφο φηη ν αιινδαπφο έρεη θα-

ηαζηήζεη πξαγκαηηθά έλαλ ηφπν σο ην θέληξν ησλ βηνηηθψλ ηνπ ζρέζεσλ (επαγγεικαηη-

θψλ, νηθνγελεηαθψλ, θνηλσληθψλ θιπ.). 

Με ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3838/2010 πξνζηέζεθαλ κεηά ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Δι-

ιεληθήο Ηζαγέλεηαο (Ν.3284/2004), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, λέα άξζξα 5Α θαη 5Β ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνδνρή ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5Α, ν αι-

ινδαπφο ν νπνίνο επηζπκεί λα γίλεη Έιιελαο πνιίηεο ζα πξέπεη: 1. Να γλσξίδεη επαξθψο 

ηελ Διιεληθή γιψζζα, ψζηε λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ η-

δηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε, 2. Να έρεη εληαρζεί νκαιά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δσή ηεο Υψξαο θαη 3. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη νπζηαζηηθά ζηελ 
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πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο, ζεβφκελνο ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο νη νπνίεο ηε δηέπνπλ. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3838/2010, νη πξνυπνζέζεηο απηέο 

«…απνθιίλνπλ ζνβαξά απφ ηελ ππεξβνιηθά ηζρλή θαη άζηνρε πξνυπφζεζε ησλ γλψζεσλ 

ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ πνπ απαηηεί ζήκεξα ην ηζρχνλ άξζξν 5 ηνπ Κ.Ε.Ι. ή ηνλ 

εζηθνινγηθφ φξν ηνπ «ήζνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο» πνπ εμεηάδεη ζήκεξα ε Επηηξνπή 

Πνιηηνγξάθεζεο µε βάζε ην ηζρχνλ άξζξν 7. Οη λέεο πξνυπνζέζεηο επηβάιινπλ ηε δηεξεχ-

λεζε ηνπ βαζκνχ πξαγκαηηθήο έληαμεο ηνπ αιινδαπνχ µε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπκβηψ-

ζνπκε σο ζπκπνιίηεο ζηελ θαζεκεξηλή θνηλή θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη ηεο ελεξγνχ ηθα-

λφηεηάο ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηε δσή ηνπ δεκνθξαηηθνχ µαο πνιηηεχκαηνο»
59

. Με ην άξζξν 

5Β πξνβιέπεηαη φηη ζην πξφζσπν ηνπ αιινδαπνχ πνπ επηζπκεί λα γίλεη Έιιελαο πνιίηεο 

δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ή εζληθήο αζθάιεηαο. 

β’. Οι διοικηηικέρ διαδικαζίερ πολιηογπάθηζηρ αλλογενϊν αλλοδαπϊν  

i. Α’ θάζη: Ζ καηάθεζη αίηηζηρ και ο έλεγσορ ηυν ηςπικϊν πποχποθέζευν  

Ζ δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο ηνπ αιινγελνχο αιινδαπνχ μεθηλά κε ηελ ππνβν-

ιή ζην Γήκν κφληκεο δηακνλήο ηνπ δήισζεο πνιηηνγξάθεζεο, ε νπνία απνηειεί ηελ πα-

λεγπξηθή δήισζε ηεο επηζπκίαο ηνπ αιινδαπνχ λα ιάβεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα. π-

κπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη ελψπηνλ ηνπ Γεκάξρνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ 

Αληηδεκάξρνπ ή ππαιιήινπ, παξνπζία δχν Διιήλσλ πνιηηψλ σο καξηχξσλ. Φέξεη ηε 

ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη εκεξνκελία, ρξνλνινγία θαη αξηζκφ πξσην-

θφιινπ ηνπ βηβιίνπ δειψζεσλ πνιηηνγξαθήζεσλ, ελψ αθξηβέο αληίγξαθφ ηεο ρνξεγείηαη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ λα ην πξνζθνκίζεη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

ψζηε λα αηηεζεί ηελ θηήζε ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

Ζ αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζπκπιε-

ξψλεηαη απφ ηνλ αιινδαπφ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνί-

θεζεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπ καδί κε ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν δηθαηνινγε-

ηηθά
60

, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξηζ. 8/Φ.130181/29365/28-5-2010 εγθχ-
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 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 3838/2010, ζει. 8. 
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 Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 1. Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνιηηνγξάθεζεο  απφ ηνλ νηθείν 

Γήκν, 2. Αθξηβέο αληίγξαθν ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ή άιινπ απνδεηθηηθνχ 

ηαπηνπξνζσπίαο, 3. Αθξηβέο αληίγξαθν, ηίηινπ λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ, φπσο νη ηίηινη απηνί νξίδνληαη 

ζην άξζξν 5 παξ. 1 πεξ. ε ηνπ Κ.Δ.Η. , φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3838/2010, 4. Πηζην-
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θιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ απφδεημε ηνπ λφκηκνπ ηεο 

δηακνλήο γηα επηά (ή ηξία) ζπλερή έηε, δελ απαηηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε πξνζθφ-

κηζε δηθαηνινγεηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ην ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ειεθηξνλη-

θά απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηζαγέλεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. πγθεθξηκέλα, ν αξκφδηνο ππάιιεινο κπνξεί, κε ηελ αλαδή-

ηεζε ηεο ζεηξάο ησλ πξντζρπζάλησλ ηίηισλ παξακνλήο πνπ θαηείρε ρσξίο δηαθνπή ζην 

παξειζφλ ν ελδηαθεξφκελνο, αλαηξέρνληαο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αλαγθαίνπ ρξφλνπ, λα εθηππψζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε έληππν ην νπνίν, κε ηε 

ρξνλνιφγεζε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ, επέρεη ζέζε δηθαηνινγεηηθνχ απφδεημεο ηνπ ρξφλνπ 

δηακνλήο. 

Μεηά ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ, ην ζηέιερνο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο πξνρσξεί ζηνλ έιεγρν ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηνγξάθε-

ζεο θαη δηελεξγεί απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ ππεξεζίεο άιισλ Τπνπξγεί-

σλ, φπσο πεξηεγξάθεθε αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ζηνπο νκνγελείο αιιν-

δαπνχο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην εξψηεκα 

πεξί πεξηζηαηηθψλ δεκφζηαο θαη εζληθήο αζθάιεηαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

αιινγελψλ αιινδαπψλ απαηηείηαη επηπιένλ ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ κε απέιαζεο, ην 

νπνίν ρνξεγείηαη απφ Τπεξεζία Αιινδαπψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηνπ ηφπνπ δηα-

κνλήο ηνπ αιινδαπνχ. Απνηειεί ηε βεβαίσζε εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξ-

ρήο φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα λφκηκεο δηακνλήο ηνπ αηηνχληνο αιινδαπνχ θαη δελ 

έρεη επηβιεζεί ζε απηφλ ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο απέιαζεο θαη ηεο εγγξαθήο ζε θαηάινγν 

αλεπηζχκεησλ. Απφ 12/7/2013 ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε απέιαζεο εθδίδεηαη ειεθηξνλη-

θά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηζαγέλεηα ην νπνίν δηαζέηεη ην Τπνπξ-

γείν Δζσηεξηθψλ
61

. 

                                                                                                                                                                             
πνηεηηθφ  γέλλεζεο ηνπ αηηνχληνο ή άιιν ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ πνπ  πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία  

ηεο Υψξαο ηεο πξψηεο Ηζαγέλεηαο, 5. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ή αληίγξαθν Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζν-

δήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 6. Αξηζκφο κεηξψνπ  Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) 7. 

Ζιεθηξνληθφ παξάβνιν 700 επξψ γηα ηελ ππνβνιή αξρηθήο αίηεζεο ή 200 επξψ γηα λέα ππνβνιή αίηεζεο 

έπεηηα απφ απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Γηα αηηήζεηο θαηφρσλ ηζαγέλεηαο Κξάηνπο-

κέινπο ηεο Δ.Δ., αλαγλσξηζκέλσλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ θαη αληζαγελψλ, ην παξάβνιν πνπ απαηηείηαη 

είλαη 100 Δπξψ κε ηελ ππνβνιή θάζε αίηεζήο ηνπο (είηε ηεο αξρηθήο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο είηε ηεο 

αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο). 
61

 Δλεκεξσηηθφ έγγξαθν κε αξηζ. Πξση. Φ. 130181/19509/12-7-2013 ηεο Γ/λζεο Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Δζσηεξηθψλ. 
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Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε ηνπ ελδηα-

θεξφκελνπ, ε αξκφδηα Τπεξεζία δηαβηβάδεη ην ζρεηηθφ θάθειν ζηελ νηθεία Δπηηξνπή 

Πνιηηνγξάθεζεο. Δάλ δελ ζπληξέρνπλ νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθδίδεη απνξξηπηηθή ηεο αίηεζεο απφθαζε. Όπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνγελψλ αιινδαπψλ, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθε-

ζεο Δηδηθήο Γηνηθεηηθήο Πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ εληφο 30 εκε-

ξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν αηηψλ έιαβε γλψζε ηεο απνξξη-

πηηθήο απφθαζεο. Ζ πξψηε απηή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηνγξάθεζεο ζα πξέπεη λα 

έρεη νινθιεξσζεί εληφο 6 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ Απν-

θεληξσκέλε Γηνίθεζε. 

ii. Ζ Δπιηποπή Πολιηογπάθηζηρ 

Ζ Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

3838/2010 ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 12 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν.3284/2004), φπσο ηξνπν-

πνηήζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3938/2011 (Φ.Δ.Κ. 61/Α’), ζε θάζε Απν-

θεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ζθνπφ ηελ απνθέληξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πνιηηνγξάθεζεο, ζε 

κία πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε «…γηα ηελ νκαιή θαη νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκα-

ηνο πνπ παχεη λα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ελφο θέληξνπ έθδνζεο πξάμεσλ θπβεξλήζεσο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνθνξηίδεηαη θαη επηζπεχδεηαη ε φιε δηαδηθαζία. Ωο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ 

Επηηξνπψλ Πνιηηνγξάθεζεο επηρεηξείηαη ε ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή ππεξεζηαθψλ παξα-

γφλησλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ.»
62

. 

Έηζη, ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ: α. Σνλ πξντζηάκελν ηεο νηθείαο, αξ-

κφδηαο γηα ζέκαηα Αζηηθήο Καηάζηαζεο, Γηεχζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

σο Πξφεδξν. β. Έλα κέινο Γ.Δ.Π. Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, πνπ εδξεχεη ε-

ληφο ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή πιεζηέζηεξα ζηελ έδξα απηήο, 

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Φπρνινγίαο ή ζπγγελψλ θιάδσλ θνη-

λσληθψλ ή αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Σν κέινο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ππνδεηθλχεη ην 

αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. γ. Σνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Πνιηην-
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 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 3838/2010, ζει. 11. 
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γξάθεζεο ηεο νηθείαο, αξκφδηαο γηα ζέκαηα Αζηηθήο Καηάζηαζεο Γηεχζπλζεο, ηεο Απν-

θεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. δ. Δθπξφζσπν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο παξ. IX ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ 

λ. 3852/2010 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
63

, ν νπνίνο νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιε-

ξσηή ηνπ κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ. ε πεξίπησζε πνπ ην πκβνχιην παξαιείςεη λα ν-

ξίζεη εθπξφζσπφ ηνπ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο 

ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ, αλη’ απηνχ νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δ-

πηηξνπήο, κε πιήξε ζεηεία, ν πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζαγέλεηαο ηεο νηθείαο αξκφ-

δηαο γηα ζέκαηα Αζηηθήο Καηάζηαζεο Γηεχζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ε. 

Μέινο πνπ ππνδεηθλχεη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεη-

ηνπξγίαο ηεο, ε Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη µε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απν-

θεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη αλαπιεξσηέο ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ππνδεηθλχνληαη µε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο θαη ππάι-

ιεινο θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθε-

ζεο, ν νπνίνο αζθεί ρξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, καδί µε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ηελ 

Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη σο εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν ππάιιεινο πνπ ρεηξίδεηαη 

ηελ ππφζεζε. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο θαη μεθηλά απφ ηελ εκεξν-

κελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο ηζρχνπλ νη 

γεληθνί θαλφλεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999, φπσο ηζρχεη), ππε-

ξηζρχνπλ δε νη εηδηθφηεξνη θαλφλεο ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, ζε πεξίπησζε ζχ-

γθξνπζεο κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ ΚΓΓ/ζίαο. 

iii. Β’ θάζη: Ζ διαδικαζία διεπεωνηζηρ ηυν οςζιαζηικϊν πποχποθέζευν  

Μεηά ηε δηαπίζησζε πιήξσζεο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδεη ν λφκνο 

ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληα, ν θάθεινο πξνσζείηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο, ε νπνία πξνζθαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν αιινδα-

πφ ζε ζπλέληεπμε ελψπηφλ ηεο. Ζ θιήζε γίλεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ηνπιάρηζηνλ 

                                                           
63

 πκβνχιην ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη, απφ ηνπο πεξηθεξεηάξρεο ησλ αληί-

ζηνηρσλ ρσξηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ. Σν πκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηε-

ξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη κεξηκλά γηα ην ζπληνλη-

ζκφ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
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έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηνλ ελεκεξψλεη: (α) γηα ην ζπγθε-

θξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, (β) γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξν-

ζθνκίζεη ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή φ,ηη 

θξίλεη ν ίδηνο φηη ηεθκεξηψλνπλ ην γεγνλφο φηη πιεξνί ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

πνιηηνγξάθεζε θαη (γ) γηα ηα γλσζηηθά πεδία ζηα νπνία ζα θιεζεί λα εμεηαζηεί θαη ηα 

νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ νκαιή ηνπ έληαμε θαη ηε δπλαηφηεηα ελεξγνχο θαη νπζηαζηηθήο 

ηνπ ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο (ελδεηθηηθά, εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ ειιε-

ληθή ηζηνξία θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Διιελη-

θήο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη κε ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο).  

ε πεξίπησζε πνπ ν αιινδαπφο, αλ θαη παξέιαβε ηελ θιήζε γηα παξνπζία ηνπ 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο, εληνχηνηο απνπζίαζε αδηθαηνιφγεηα (δηθαην-

ινγεκέλε απνπζία ζεσξείηαη ε απνδεδεηγκέλε -βάζεη επίζεκσλ ζηνηρείσλ- αδπλακία ηνπ 

λα παξαζηαζεί γηα ιφγνπο πγείαο, ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλεο απνπζίαο ηνπ γηα πξνζσπη-

θνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο), ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσ-

ηεξηθψλ, κε ζρεηηθφ απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί α-

πνξξηπηηθή ηνπ αηηήκαηνο πνιηηνγξάθεζεο απφθαζε. 

Μηα αξρηθή θαηαγξαθή ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πιεξνί ν ππνςήθηνο πξνο πνιηηνγξάθεζε αιινδαπφο πεξηέρεηαη ζηελ ππ’ αξηζκφλ 

8/Φ.130181/29365/28-5-2010 εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δ-

ζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο», ε νπνία εθδφζεθε πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ νη θαηεπ-

ζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3838/2010. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ζρεηη-

θφο πίλαθαο απφ ηε ζει. 28 ηεο ελ ιφγσ εγθπθιίνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζε ηαμηλφκεζε 

ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα θξηηήξηα πνπ εμεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο πιήξσζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηνγξάθεζεο, θαζψο θαη ηα ηεθ-

κήξηα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν. 
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Οπζηαζηηθέο πξν-

ϋπνζέζεηο 
Δπηκέξνπο θξηηήξηα 

Δλδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θαη ηεθκήξηα 

Οκαιή έληαμε ηνπ 

αηηνύληνο ζηελ θνη-

λωληθή θαη νηθνλνκηθή 

δωή 

Δπαγγεικαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηε-

ηα 

Δπαγγεικαηηθά βηνγξαθηθά, επαγγεικαηηθέο 

άδεηεο, άδεηεο θαηαζηεκάηωλ, ζπζηαηηθέο επη-

ζηνιέο εξγνδνηώλ ή πξνϊζηακέλωλ θιπ. 

Δμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα 

κε Έιιελεο πνιίηεο 

Γεκνηνινγηθέο θαη ιεμηαξρηθέο βεβαηώζεηο θιπ. 

Φνίηεζε ζε ειιεληθνύο 

εθπαηδεπηηθνύο θνξείο 

Απνιπηήξηα, πηπρία, βεβαηώζεηο ζπνπδώλ, πη-

ζηνπνηεηηθά θνίηεζεο θιπ. 

Γεκόζηεο ή 

θνηλωθειείο δξαζηεξηό-

ηεηεο 

Βξαβεία, δεκόζηεο αλαθνηλώζεηο 

Σπκκεηνρή ζε 

θνηλωληθέο νξγαλώζεηο 

θαη ζπιινγηθόηεηεο καδί 

κε Έιιελεο πνιίηεο 

Κάξηεο κέινπο ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ή 

ζηνηρείν από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ζπκκεηνρή 

ζε θνξείο θαη ζπιινγηθόηεηεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ θιπ.  

Φνξνινγηθή θαη 

αζθαιηζηηθή ζπλέπεηα 

Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήιωζεο, εθθαζαξη-

ζηηθό εθνξίαο, εθθαζαξηζηηθό αζθαιηζηηθώλ 

ππνρξεώζεωλ από ηνλ ή ηνπο νηθείνπο αζθα-

ιηζηηθνύο θνξείο 

Ιδηόθηεην αθίλεην Έληππν Δ9, ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, θηε-

καηνινγηθέο βεβαηώζεηο θ.ν.θ. 

Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε Δθθαζαξηζηηθό εθνξίαο, βεβαηώζεηο ηξαπεδη-

θώλ θαηαζέζεωλ θ.α. 

Γπλαηόηεηα ηνπ αη-

ηνύληνο λα κεηέρεη 

ελεξγά θαη νπζηαζηη-

θά ζηελ πνιηηηθή δωή 

ηνπ ηόπνπ κε ζεβαζκό 

ζηηο ζεκειηώδεηο αξρέο 

πνπ ηελ δηέπνπλ 

Σπκκεηνρή ζε  

ελώζεηο, ζωκαηεία θαη 

ζπιινγηθόηεηεο 

Κάξηεο κέινπο ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ή 

ζηνηρείν από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ζπκκεηνρή 

ζε ελώζεηο ηεο εγρώξηαο ή ηνπηθήο πνιηηηθήο 

δωήο 

Σπκκεηνρή ζε δεκνηηθέο 

εθινγέο 

Κάζε βεβαίωζε εγγξαθήο ζε εηδηθνύο εθινγη-

θνύο θαηαιόγνπο καθξνρξνλίωο δηακελόληωλ 

αιινδαπώλ 
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Ζ Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζε κία πξνζπάζεηα πεξαη-

ηέξσ θσδηθνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην 

βαζκφ πιήξσζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε ηνπ αηηνχληα, 

εμέδσζε ηε κε αξηζκφ 13/Φ.130181/39910/2-8-2010 εγθχθιην κε ζέκα «πλδξνκή νπζη-

αζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζηε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο». ε απηήλ δίλνληαη αλαιπηηθά 

νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηηο Δπηηξνπέο Πνιηηνγξάθεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπε-

μέιζνπλ ζην, πξάγκαηη, δχζθνιν έξγν ην νπνίν θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ηα κέιε ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ άπηνληαη ζηελ έληαμε ηνπ αηηνχ-

ληα ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Οη γεληθέο νδεγίεο νη νπνίεο δίδνληαη 

ζηελ σο άλσ εγθχθιην αλαθέξνπλ φηη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκήζεη ηα ππφ εμέ-

ηαζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ νπζη-

αζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη λα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ηελ εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ. Σνλί-

δεη, επίζεο, φηη νξηζκέλα επηκέξνπο θξηηήξηα (φπσο ι.ρ. ε γλψζε ηεο γιψζζαο, ε γλψζε 

πνιηηηθήο ηζηνξίαο θαη ζεζκψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο, ε απφθηεζε ηέθλσλ κε Έιιελα πνιί-

ηε) δηαζέηνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλδξνκήο 

ηεο ζρεηηθήο πξνυπφζεζεο.  

Μηα ηδηαίηεξε επηζήκαλζε ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ γεληθή θαηεχζπλζε πνπ δί-

λεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κέζσ ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ θαη αθνξά ζην φηη, πξν-

θεηκέλνπ λα εηζεγεζεί ζεηηθά ε Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλα ειάρηζην επίπεδν επάξθεηαο ζε θάζε έλα απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο ηνκείο νπ-

ζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, δειαδή: i) ηελ γλψζε ηεο γιψζζαο, ii) ηνλ βαζκφ έληαμεο 

ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή θαη iii) ηελ δπλαηφηεηα ελεξγνχ θαη νπζηαζηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. πλεπψο, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν, αλ ππν-

ςήθηνο θξίλεηαη άξηζηνο σο πξνο δχν απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο ηνκείο, αιιά θξηζεί αλε-

παξθήο σο πξνο ηνλ ηξίην, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εηζεγεζεί αξλεηηθά. Αληίζεηα, αλ 

ππνςήθηνο θξίλεηαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαξθήο θαη γηα ηνπο ηξεηο ηνκείο, 

ζα πξέπεη λα θξίλεηαη ζεηηθά, αθφκα θη αλ δελ είλαη άξηζηνο ζε θαλέλαλ απφ απηνχο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία ζα πξέ-

πεη λα αθνινπζεζεί απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, παξαηίζεηαη ππφδεηγκα δνκήο ηεο ζπλέ-

ληεπμεο θαη πξνηείλεηαη απφ ην Τπνπξγείν ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζε κηα 
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πξνζπάζεηα αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ησλ θξηηεξίσλ πιήξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνυπνζέζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη, βέβαηα, ραξαθηεξηζηηθά φηη «Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

πνπ αθνινπζεί, απνηειεί βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο. Σηφρνο ηεο είλαη 

λα πξνζεγγίζεη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, φζα αλαιχνληαη ζην θείκελν ηεο εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε 

ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5Α. Επνκέλσο, είλαη εθηφο πλεχκαηνο ηεο εγθπ-

θιίνπ ε απζηεξή ηππνπνίεζε θαη πξνζήισζε ζε θαλφλεο κέηξεζεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε δηαζηξέβισζε ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο. Η πξνηεηλφκελε κέζνδνο αμηνιφγε-

ζεο ρξεζηκνπνηείηαη επηθνπξηθά, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηθεηκεληθή θαη ακε-

ξφιεπηε αμηνιφγεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ.».  

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία, ζεκεησηένλ, θαηαγξάθεηαη εγγξάθσο ή 

καγλεηνθσλείηαη, ε Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο ζπληάζζεη αλαιπηηθφ πξαθηηθφ, θαζψο 

θαη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ κε αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε 

ζέζε γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηνπ αηηήκαηνο. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζέηεη ν λφκνο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο εμέηαζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ είλαη νη 4 κή-

λεο. ηε ζπλέρεηα, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δηαβηβάδεη ηνλ 

πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ελψ θνηλνπνηεί ζηνλ ελδηαθε-

ξφκελν ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην δηθαίσ-

κά ηνπ λα ππνβάιεη αληηξξήζεηο (ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο εηζήγεζεο) ελψπηνλ ηνπ πκ-

βνπιίνπ Ηζαγέλεηαο
64

 εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο (ελδηθνθα-

λήο δηαδηθαζία). Δάλ δελ επδνθηκήζνπλ νη αληηξξήζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθδίδεηαη 

απνξξηπηηθή ηνπ αηηήκαηνο Τπνπξγηθή Απφθαζε ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε 

ζηνλ αιινδαπφ. εκεηψλεηαη φηη, θαη’ αληηζηνηρία, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζην πκβνχιην Ηζαγέλεηαο πξηλ ηελ 

                                                           
64

 Σν πκβνχιην Ηζαγέλεηαο γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα απψιεηαο, αλάθηεζεο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο Διιελη-

θήο Ηζαγέλεηαο. Όπσο πξνβιέπεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3838/2010, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην 

άξζξν 28 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν.3284/2004), «Τν Σπκβνχιην Ιζαγέλεηαο ζπγθξνηείηαη µε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη απνηειείηαη απφ: α. έλα επίηηκν µέινο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, σο Πξφεδξν, β. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξ-

γείνπ Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, γ. έλαλ Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, 

δ. έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Ιδησηηθνχ Δηεζλνχο Δηθαίνπ, θαζψο θαη έλαλ θαζεγεηή ή α-

λαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Δεκνζίνπ Δηεζλνχο Δηθαίνπ ή ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Δηθαίνπ, εκεδαπνχ Αλψηαηνπ 

Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη ε. ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δηεχζπλζεο Ιζαγέλεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο.», ελψ ζηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη «Σην 

Σπκβνχιην κεηέρεη ρσξίο ςήθν, σο εηζεγεηήο, θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ Τκήκαηνο ηεο Δηεχζπλζεο 

Ιζαγέλεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, ηνλ νπνίν αλα-

πιεξψλεη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ». 
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έθδνζε απφθαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

νξζφηεηα ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο.  

iv. Γ’ θάζη: Απψθαζη πολιηογπάθηζηρ – Οπκυμοζία 

Γεδνκέλνπ φηη ε απνλνκή ηζαγέλεηαο πξφθεηηαη γηα ζεκειηψδε ιεηηνπξγία ηνπ θε-

ληξηθνχ ππξήλα ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ ππήθννο θαζίζηαηαη ν πνιηηνγξαθνχκελνο, ε 

πνιηηνγξάθεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (άξζξν 6 παξ. 1 

ηνπ Ν.3838/2010 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 6 ηνπ Κ.Δ.Η. - Ν.3284/2004). Ζ 

πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο 

ζην Φ.Δ.Κ. είλαη 2 κήλεο. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ ππνρξέσζε αηηηνιφγεζεο φισλ ησλ 

απνθάζεσλ επί αηηεκάησλ πνιηηνγξάθεζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο
65

 (παξ. 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ). θνπφο ηνπ λνκνζέηε είλαη κε απηή ηε ξχζ-

κηζε λα απνθεπρζνχλ νη αδηαθαλείο θαη πειαηεηαθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ απνλνκή ηεο 

Διιεληθήο ηζαγέλεηαο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε άζθεζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ
66

. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν δηνηθνχκελνο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα αθπξσηηθνχ ειέγρνπ ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο απφ ηα δηνηθεηηθά δηθα-

ζηήξηα θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν ε αηηηνινγία ηεο απφξξηςεο ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη επί 

ηνπ ζψκαηνο ηεο απφθαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ππνρξέσζε αηηηνινγίαο πθίζηαηαη θαη 

γηα ηηο ζεηηθέο απνθάζεηο, πξνθεηκέλνπ έηζη λα θαζίζηαληαη δηαθαλείο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο. 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο, α-

θνινπζεί ε αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ηελ εληνιή 

νξθσκνζίαο ηνπ αιινδαπνχ. Ο πνιηηνγξαθνχκελνο θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηελ παξαπά-

λσ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξν-

                                                           
65

 Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’), άξζξν 17, παξ. 1 & 2: «1. Η αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη 

αηηηνινγία, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ θαηά λφκν πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

έθδνζή ηεο. 2. Η αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζην λφκν φηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο.» 
66

 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 3838/2010, ζει. 10. 
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κελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζην Φ.Δ.Κ., λα δψζεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 

9 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν. 3284/2004) φξθν:  

«Ορκίζομαι να θσλάηηω πίζηη ζηην Παηρίδα, σπακοή ζηο Σύνηαγμα και ηοσς 

νόμοσς ηοσ κράηοσς και να εκπληρώνω εσζσνείδηηα ηα καθήκονηά μοσ ως Έλληνας 

πολίηης».  

Με ηελ δφζε ηνπ φξθνπ, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη θαη ν αιινδαπφο απνθηά 

ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα. Ζ εκεξνρξνλνινγία θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο αλάγεηαη 

ζηελ εκεξνρξνλνινγία ηεο νξθσκνζίαο.  

Σέινο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο αξκφδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθδίδεη 

απφθαζε εγγξαθήο ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ ζηα Γεκνηνιφγηα (ή ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ 

αλ πξφθεηηαη γηα άλδξα, νπφηε εγγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηα Γεκνηνιφγηα). Ζ θνηλν-

πνίεζε ηεο απφθαζεο εγγξαθήο ζην Γεκνηνιφγην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ απεπζχλεηαη ηφζν 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ, φζν θαη ζηηο ινηπέο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο 

(Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηξαηνινγία γηα άλδξεο). 

 

Ⅷ. ΚΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΛΟΓΧ ΓΔΝΝΖΖ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3838/2010 εηζήιζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κηα ξεμη-

θέιεπζε αιιαγή βάζεη ηεο νπνίαο αλαγλσξίδεηαη, γηα πξψηε θνξά, ην δηθαίσκα απφθηε-

ζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ αιινδαπνχο πνπ είηε γελληνχληαη ζηελ Διιάδα απφ γνλείο 

πνπ δηακέλνπλ λφκηκα θαη καθξνρξφληα ζηε ρψξα ή/θαη έρνπλ θνηηήζεη κε επηηπρία ζε 

ειιεληθά ζρνιεία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ λέα απηή αληίιεςε απνζπά κεξηθψο 

ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηνπ αίκαηνο (jus sanguinis) θαη 

ζπλδέεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε κε ηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο φζσλ γελληνχληαη ζηε ρψξα ή/θαη κεηέρνπλ ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο. 
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πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 1 ηνπ ηζρχνληνο Κ.Δ.Η. (Ν. 3284/2004) πξνζηέζεθε λέν 

άξζξν 1Α, ζηελ παξ. 1 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη: «Τέθλν αιινδαπψλ πνπ γελληέηαη θαη 

ζπλερίδεη λα δεη ζηελ Ειιάδα απφ γνλείο πνπ δηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα θαη νη δπν ζηε 

Φψξα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε, απνθηά από ηη γέννηζή ηοσ ηελ Ειιεληθή Ιζαγέ-

λεηα, εθφζνλ νη γνλείο ηνπ ππνβάινπλ θνηλή ζρεηηθή δήισζε θαη αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ηέ-

θλνπ ζην Δεκνηνιφγην ηνπ Δήκνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, κέζα ζε ηξία έηε απφ ηε γέλ-

λεζε». Ζ επηινγή ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ απνλνκή ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ζε φζα παη-

δηά γελληνχληαη ζηε ρψξα απφ ηε γέλλεζή ηνπο ήδε, αθνξά ζηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο, 

φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, «… φηη ζα γίλνπλ αχξην αγαζνί πνιίηεο επεηδή ζα έρνπλ κεγαιψ-

ζεη σο ηέηνηνη, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 2 ηνπ Σπληάγκα-

ηνο
67

»
68

.  

Δμάιινπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη: «Τέθλν αιινδαπψλ 

πνπ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ παξαθνινχζεζε έμη ηνπιάρηζηνλ ηάμεσλ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ ζηελ Ειιάδα θαη θαηνηθεί κφληκα θαη λφκηκα ζηε Φψξα απνθηά ηελ Ειιεληθή Ι-

ζαγέλεηα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμαεηνχο ρξφλνπ θνίηεζεο µε θνηλή δήισζε θαη αίηεζε 

εγγξαθήο ζην δεκνηνιφγην ηνπ δήκνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ πνπ ππνβάιινπλ νη γνλείο ηνπ 

κέζα ζε ηξία έηε απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ». Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε αληαλαθιά 

ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα πξφζδνζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζηε ιεγφκελε «κηάκη-

ζε γεληά», δειαδή ζηα παηδηά κεηαλαζηψλ ηα νπνία δελ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα, φκσο 

κεγάισζαλ ζε απηήλ θαη «δηήιζαλ επαξθψο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»
69

. 

Οη σο άλσ ξπζκίζεηο, έπεηηα απφ ηελ έθδνζε ηεο 460/2013 απφθαζεο ηεο Οινκέ-

ιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο κε ην ζθεπηηθφ φηη 

απηέο θαζηζηνχλ επηζθαιή ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Πην ζπ-

γθεθξηκέλα, ην αλψηαην δηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη ην θξηηήξην ηεο δηακνλήο ησλ γνλέ-

σλ επί πεληαεηία δελ ηεθκεξηψλεη ηελ νπζηαζηηθή έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

αθνχ δε ζπλδπάδεηαη θαη κε άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξνζέδηδαλ ζηελ δηακνλή νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έληαμεο. Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ εμαεηή θνίηεζε, θξίζεθε φηη απηή 

                                                           
67

 «H παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή 

θαη θπζηθή αγσγή ησλ Ειιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή 

ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο.» 
68

 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν.3838/2010, ζει. 3. 
69

 Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν.3838/2010, ζει. 6. 
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ππνιείπεηαη ηεο ππνρξεσηηθήο ελλεαεηνχο θνίηεζεο πνπ ηζρχεη γηα ηα παηδηά ησλ Διιή-

λσλ θαη επίζεο δελ εγγπάηαη ηελ επηδεηνχκελε έληαμε ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο ρψξαο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ήδε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο 

460/2013 ηνπ .η.Δ., εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  ην  κε αξηζ. πξση. 

965/15.11.2012 έγγξαθν Γξαθείνπ Τπνπξγνχ Αλαπιεξσηή, ζχκθσλα µε ην νπνίν «ελφ-

ςεη πξνζερνχο δεκνζηεχζεσο ηεο απνθάζεσο ηνπ Σ.η.Ε. πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο ζπ-

ληαγκαηηθφηεηαο ησλ άξζξσλ 1α θαη 24 ηνπ λ. 3838/2010», παξαγγέιιεηαη ζηηο Απνθε-

ληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο Γήκνπο λα αλαζηείινπλ ηε δηαδηθαζία απνλνκήο ηζαγέ-

λεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ θαπηεξηάζηεθε κε 

Γειηίν Σχπνπ ζηηο 6.12.2012 απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απέ-

ζηεηιε έγγξαθν
70

 ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δεηψληαο ηνπ λα ιάβεη μερσξηζηή λνκνζε-

ηηθή πξσηνβνπιία γηα φζεο αηηήζεηο παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα ιφγσ ηεο αλαζηνιήο 

ησλ δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ, ρσξίο σζηφζν ε παξέκβαζε απηή λα ηειε-

ζθνξήζεη.  

Ζ παξαπάλσ εθθξεκφηεηα ξπζκίζηεθε ελ ηέιεη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4332/2015 

(Φ.Δ.Κ. 76/Α’), «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο - …», κε ην 

άξζξν 1 ηνπ νπνίνπ αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 1Α ηνπ Κ.Δ.Η., ελψ πξνζηέζεθε θαη λέν 

άξζξν 1Β, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη θαη πάιη δπλαηή ε θηήζε ηζαγέλεηαο απφ ηέθλα αιιν-

δαπψλ πνπ γελληνχληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη απφ αιινδαπνχο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

απφ ειιεληθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα. 

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1Α ηνπ λένπ Κ.Δ.Η., ηέθλν αιινδαπψλ πνπ 

γελληέηαη ζηελ Διιάδα ζεκειηψλεη δηθαίσκα θηήζεο ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο εθφζνλ 

εγγξάθεηαη ζηελ Α’ ηάμε ζρνιείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ) θαη ζπλερί-

δεη ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο – αίηεζεο θαη νη 

γνλείο ηνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα επί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε πξηλ απφ ηε γέλλεζή 

ηνπ. Όπσο ηνλίδεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ σο άλσ λφκνπ, ν ζθνπφο ηεο πξνθεί-

κελεο ξχζκηζεο είλαη δηηηφο: Αθελφο επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε φηη ε απφθηεζε ηεο Δι-

                                                           
70

 Έγγξαθν κε αξηζ. Πξση. 162184/30261/25-07-2013 πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, δηαζέζηκν ζην 

http://www.synigoros.gr/resources/eggrafo--i8ageneias-gia-site.pdf 
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ιεληθήο Ηζαγέλεηαο γίλεηαη απφ πξφζσπν ην νπνίν ηεθκεξησκέλα πξνγξακκαηίδεηαη λα 

εληαρζεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (θαη απηφ εμαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

γνλείο ηνπ ηέθλνπ έρνπλ επηιέμεη ήδε απφ ελδεθαεηίαο
71

 σο κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο 

ηελ Διιάδα θαη επηπιένλ ζπλνκνινγνχλ γηα ηελ απφθηεζε εθ κέξνπο ηνπ ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο). Αθεηέξνπ, νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ άξζξνπ ζθνπνχλ ζηελ θηήζε ηεο Διιεληθήο 

Ηζαγέλεηαο απφ ην ηέθλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα 

πξψηα ρξφληα ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ είλαη ηα θαηεμνρήλ θξίζηκα γηα ηε δηακφξθσζε 

θνηλσληθήο θαη άξα εζληθήο ηαπηφηεηαο.  

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 1Β πξνβιέπεηαη ε θηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο 

απφ α) αλήιηθνπο αιινδαπνχο νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ παξαθνινχζε-

ζε είηε ελλέα (9) ηάμεσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ θαη 

Γπκλάζην) είηε έμη (6) ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην θαη Λχθεην), 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη β) αιινδαπνχο νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ειιεληθνχ 

Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. θαη δηαζέηνπλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ειιεληθνχ ζρν-

ιείνπ (Λπθείνπ) ζηελ Διιάδα, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνθνίηεζήο ηνπο απφ ην Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2. Γί-

λεηαη έηζη, απφ ην λνκνζέηε, απνδεθηή ε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο ηεο δεπ-

ηεξνβάζκηαο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε δεζκψλ ηνπ αιινδαπνχ 

πξνο ηελ ειιεληθή θνηλσλία, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

λφκνπ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, γηα πξψηε θνξά φζνλ αθνξά ζε αιιν-

γελείο αιινδαπνχο, αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα εμειιεληζκνχ ησλ νλνκαηεπσλπκηθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ κε ηελ θαηάζεζε απιήο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή 

δήισζε-αίηεζε θηήζεο ηζαγέλεηαο (παξάγξαθνο 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε ελδπλάκσζε ηνπ βαζκνχ έληαμεο θαη ελζσκάησζήο 

ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σέινο, κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4332/2015, ηαθηνπνηείηαη ε εθθξεκφηεηα φζσλ αη-

ηήζεσλ θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο δελ είραλ εμεηαζηεί ζπλέπεηα ηεο θξίζεο σο α-

ληηζπληαγκαηηθψλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3838/2010. Έηζη, φζνλ 

                                                           
71

 Πέληε ρξφληα πξηλ ηε γέλλεζε θαη έμη ρξφληα έσο φηνπ θνηηήζνπλ ζην Γεκνηηθφ. 
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αθνξά ζηηο παξαπάλσ εθθξεκείο αηηήζεηο, πξνβιέπεηαη ε εθ λένπ εμέηαζή ηνπο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ παξάβνινπ. ε πεξίπησζε 

πνπ θξηζεί φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ, πιεξνχληαη νη πξνυπνζέ-

ζεηο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ν αιινδαπφο απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ρσξίο 

θακία άιιε δηαηχπσζε εθ κέξνπο ηνπ. Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ελ ησ κεηαμχ ελειηθη-

σζεί, ηνπ παξέρεηαη πξνζεζκία ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ 

γηα λα ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε-αίηεζε γηα ηελ θηήζε ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, ε ν-

πνία επίζεο εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

 

2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΛΟΓΧ 

ΓΔΝΝΖΖ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΖ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ. 

Γηα ηε δηαδηθαζία θηήζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4332/2015 ε Γ/λζε Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπ-

γθξφηεζεο εμέδσζε ηελ κε αξηζκφ 29/Φ.130181/18258/25-08-2015 δηεπθξηληζηηθή εγθχ-

θιην κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο»
72

, παξέρνληαο 

νδεγίεο πξνο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο. ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην αλαθέξνληαη αλαιπηη-

θά ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε θηήζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέ-

λεηαο απφ δηθαηνχρνπο ιφγσ γέλλεζεο ή/θαη θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν. Ζ δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

Ζ δήισζε-αίηεζε γηα ηελ θηήζε ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (α. γνλείο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ ηνπο πνπ γελλήζεθε θαη θνηηά 

ζην Γεκνηηθφ, β. αλήιηθνη ή ελήιηθνη ιφγσ επηηπρνχο ελλεαεηνχο ππνρξεσηηθήο θνίηε-

ζεο ή επηηπρνχο εμαεηνχο θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή γ. ελήιηθνη ιφγσ 

απνθνίηεζεο απφ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η.) ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ν Γήκνο δηακνλήο ηνπο, ζπλν-

δεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά
73

. Γηα ηελ απφδεημε ηεο 

                                                           
72

 ΑΓΑ: ΧΞΗΑ465ΦΘΔ-ΓΗΠ 
73

 Α. Γηα θηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ιφγσ γέλλεζεο θαη θνίηεζεο απαηηνχληαη: α) Λεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο, β) Λεμηαξρηθή πξάμε ή πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ ησλ γνλέσλ, εθφζνλ πθίζηαηαη. Δάλ πξφθεηηαη γηα 

ηέθλν εθηφο γάκνπ, απαηηνχληαη θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζήο ηνπ., γ) Οξηζηηθφο ηίηινο λφκη-

κεο δηακνλήο ησλ γνλέσλ ζε ηζρχ, δ) Βεβαίσζε ρξφλνπ λφκηκεο δηακνλήο ελφο εθ ησλ γνλέσλ (δελ απαη-
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πξαγκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε είηε ινγα-

ξηαζκνχ ΓΔΚΟ, είηε εθθαζαξηζηηθνχ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. είηε κηζζσηήξην ζπκβφιαην θα-

ηαηεζεηκέλν ζηε Γ.Ο.Τ. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηαηίζεληαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζθνκίδνληαη ζε θσηναληίγξαθα, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Απνθε-

ληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξνβαίλεη ζε απηεπάγγειην έιεγρν ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο, απν-

ζηέιινληαο ζρεηηθφ αίηεκα κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζηελ Τπεξεζία απφ ηελ νπνία απηά 

εθδφζεθαλ. 

Δάλ ε δήισζε-αίηεζε πεξί απφθηεζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο αθνξά ζε ελή-

ιηθν, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο αλαδεηεί απηεπάγγειηα πη-

ζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γηα δηθαζηηθή ρξήζε, πηζηνπνηεηηθφ κε απέιαζεο θαη α-

πεπζχλεη, κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ αηηνχληνο, εξψηεκα πεξί 

ηνπ αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ή εζληθήο αζθάιεηαο (δη-

αδηθαζία ε νπνία αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνπζίαζεο). 

ρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ ελήιηθνπ αιινδαπνχ ππεχζπλεο δήισ-

ζεο πεξί εμειιεληζκνχ ησλ νλνκαηεπσλπκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ε ελ ιφγσ εγθχθιηνο δη-

επθξηλίδεη φηη ζηελ έλλνηα ηνπ εμειιεληζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ε ξηδηθή αιιαγή ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. Ο αιινδαπφο κπνξεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην λα δε-

ηήζεη α) ηε κεηαηξνπή ζε ειιεληθή εθδνρή ηεο θαηάιεμεο ηνπ θπξίνπ νλφκαηνο θαη ηνπ 

επσλχκνπ ηνπ, β) ηελ νξζή ηνπο απφδνζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ ιφγσ ηεο ρξήζεο 

                                                                                                                                                                             
ηείηαη γηα γνλέα πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη δπλαηφηεηα άληιεζεο ζηνηρείσλ 

απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ Ηζαγέλεηα ηνπ ΤΠΔΓΑ), ε) Γηαβαηήξηα ησλ γνλέσλ, ζη) Βεβαίσ-

ζε εγγξαθήο-παξαθνινχζεζεο ειιεληθνχ ζρνιείνπ ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (ζα 

πξέπεη λα πξνθχπηεη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο-αίηεζεο), δ) 

Ζιεθηξνληθφ παξάβνιν χςνπο 100 επξψ. 

Β. Γηα θηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ιφγσ θνίηεζεο ζε ειιεληθφ ζρνιείν απαηηνχληαη: α) Πηζηνπνηεηηθφ 

γέλλεζεο ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, β) Οξηζηηθφο ηίηινο λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ, γ) Γηαβαηήξην, δ) 

Βεβαίσζεο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο  είηε ελλέα ηάμεσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο είηε έμη ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχ-

ζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ε θνίηεζε ζα πξέπεη λα είλαη επηηπρήο γηα θάζε 

ζρνιηθφ έηνο, δει. δελ ππνινγίδεηαη ζρνιηθφ έηνο πνπ δελ δηεμήιζε επηηπρψο), ε) Τπεχζπλε δήισζε πεξί 

εμειιεληζκνχ ησλ νλνκαηεπσλπκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην επηζπκεί, ζη. Ζιεθηξνληθφ παξάβνιν χ-

ςνπο 100 επξψ. 

Γ. Γηα θηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο ιφγσ απνθνίηεζεο απφ ηκήκα ή ζρνιή ειιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. απαη-

ηνχληαη ηα ίδηα κε ηελ σο άλσ πεξίπησζε Β. δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ (δ), ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα θαη απφ ην Πηπρίν ή Γίπισκα 

ηκήκαηνο ή ζρνιήο ειιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηνχ 

(γίλνληαη δεθηέο θαη νη βεβαηψζεηο πεξί επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ). 
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ππνθνξηζηηθνχ ή ιφγσ ηνπ αιθαβήηνπ ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο δελ έρνπλ απνδνζεί 

ζσζηά ή/θαη γ) ηε κεηαηξνπή ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο. 

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ν πληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέ-

λεο Γηνίθεζεο εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζα-

γέλεηαο απφ ηνλ αηηνχληα. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε απνζηέιιεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπ-

βεξλήζεσο πξνθεηκέλνπ γίλεη ε πξνβιεπφκελε δεκνζίεπζή ηεο ζε πεξίιεςε. Ζ δηαδηθα-

ζία νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο-

αίηεζεο κε ηελ έθδνζε ηεο εληνιήο δεκνηνγξάθεζεο ηελ νπνία απνζηέιιεη ε Απνθε-

ληξσκέλε Γηνίθεζε πξνο ηνλ νηθείν Γήκν, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη 

ζηηο ινηπέο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, ηξαηνινγία γηα άλδξεο). Ζκεξνρξνλνινγία θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο 

είλαη απηή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλή-

ζεσο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή βάζε θηήζεο ηεο (γέλλεζε ή θνίηεζε ζε ειιεληθφ ζρν-

ιείν). 
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Γ’ ΜΔΡΟ: ΔΓΓΡΑΦΖ ΟΩΝ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 

ΣΑ  ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ ππνρξεσηηθή εγγξαθή ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ ζε ειιεληθφ Γήκν ή Κνηλφηεηα 

σο πξνυπφζεζε άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ ζεζπίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα ηεο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 1833, κε ην νπνίν εμάιινπ θαζηεξψζεθε ε δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο
74

. Δπνκέλσο, γηα ηελ ει-

ιεληθή έλλνκε ηάμε ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε εμνκνηψλεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε, δε-

δνκέλνπ φηη απφ ηελ εγγξαθή ηνπ αηφκνπ ζηα Γεκνηνιφγηα εμαξηάηαη κηα ζεηξά άζθε-

ζεο δηθαησκάησλ, κε ζεκαληηθφηεξα απηψλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ εκλέγειν θαη ηνπ εκλέγε-

ζθαι. Όπσο πξνβιέπεη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 26/2012
75

 «Κσδηθνπνίεζε ζ’ εληαίν θεί-

κελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ», νη εθινγηθνί θαηάινγνη 

ζπληάζζνληαη κε επζχλε ησλ Γήκσλ θαη αληινχληαη απφ ην ηεξνχκελν ζε απηνχο Γεκν-

ηνιφγην (άξζξα 7 έσο 13). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Κψδηθα Γηαηαγκάησλ γηα ηα Γεκνηνιφγηα
76

 «Τα ζηνηρεία ηνπ νλφκαηνο, ε νηθνγελεη-

αθή θαηάζηαζε, ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο γελλήζεσο θαζψο θαη ε Ειιεληθή ηζα-

γέλεηα πξνθχπηνπλ απφ ην Δεκνηνιφγην». Γηα ηελ ηεθκεξίσζε δε ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεη-

αο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο απφ ην Γήκν εγγξαθήο 

ηνπ πνιηηνγξαθεκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν. 3284/2004)
77

. Δίλαη ινη-

πφλ εχζηνρν λα εηπσζεί φηη ε λνκηθή βάζε θηήζεο ηεο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο είλαη ε 

εγγξαθή ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ αιινδαπνχ ζηα Γεκνηνιφγηα. 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή αιινδαπψλ αλδξψλ θαη γπλαη-

θψλ πνπ απνθηνχλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα απαξηζκνχληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ θεθαιαίνπ 

Α’ ηεο κε αξηζ. Φ.42301/12168/28-6-1995 απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
78

 θαη είλαη: 

α) Ζ απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί απφθηεζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, β) Ζ 

ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ αιινδαπνχ θαη γ) Ζ ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ζε πεξί-

πησζε πνπ ν αιινδαπφο είλαη έγγακνο. Γηα ηνπο αλήιηθνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

                                                           
74

 Νφκνο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 1833, 8
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1834, ΦΔΚ αξ. 3/22-1-1834. 
75

 Φ.Δ.Κ. 57/Α’/15-3-2012. 
76

 Π.Γ. 497/1991, Φ.Δ.Κ. 180/Α’ 
77

 «1. Ο Γήκαξρνο θαη ν Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο ησλ δε-

κνηψλ βάζεη ηνπ δεκνηνινγίνπ, ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαη ε λνκηθή βάζε θηήζεο ηεο ηζαγέλεηαο. 

      2. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απνδεηθλχνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα κέρξη λα απνδεηρζεί ην αληίζεην.» 
78

 Φ.Δ.Κ. 608/Α’/12-7-1995 
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ίδηνπ θεθαιαίνπ, απαηηείηαη ε ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπ, ελψ ε αίηεζε 

εγγξαθήο ηνπ πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ή 

επηηξνπεία. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη, παξφιν πνπ 

ην ζεζκηθφ πιαίζην δελ ην πξνβιέπεη ξεηά, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ πνιηηνγξαθνχκελσλ ζηα δεκνηνιφγηα απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπο ε πξν-

ζθφκηζε πξφζθαηνπ αιινδαπνχ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Σα γεγνλφ-

ηα ηεο αζηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο πνπ ζπλέβεζαλ ππιν ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πνιηηνγξά-

θεζήο ηνπο απεηθνλίδνληαη κφλν ζηα αιινδαπά πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη 

ζην Γήκν κε επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκφηε, γεγνλφο πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο είηε είλαη πνιηηνγξαθεκέλνη είηε είλαη απφ γέλλεζε Έιιελεο. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο, ε νπνία επηζεκάλζεθε απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε πξνο 

ην αξκφδην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ην αξ. πξση. 1733358/51506/2013 έγγξαθφ ηνπ
79

, 

αθνξά ζηε δηαθνξνπνηεκέλε πξαθηηθή κεηαμχ Γήκσλ θαηά ηε δεκνηνινγηθή ηαθηνπνίε-

ζε αλήιηθσλ αιινδαπψλ νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα πξσηνγελψο, 

ρσξίο λα έιθνπλ απηή απφ ηε ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, νη νπνίνη παξακέ-

λνπλ αιινδαπήο ηζαγέλεηαο. πγθεθξηκέλα νξηζκέλνη Γήκνη, ζηα πιαίζηα νξζήο απνηχ-

πσζεο νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ απηψλ ησλ παηδηψλ, ηα νπνία θαηαγξάθνληαλ ζηα Γεκν-

ηνιφγηα σο εκεδαπνί, πξνρσξνχζαλ ζε ελδεηθηηθή εγγξαθή
80

 φρη µφλν ησλ γνλέσλ, αιιά 

θαη ησλ αδειθψλ ηνπο. Κάπνηνη άιινη Γήκνη φκσο δελ πξνέβαηλαλ ζε απηή ηελ ελδεηθηη-

θή εγγξαθή ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο κεξίδα. πλέπεηα απηήο 

ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ε απνζηνιή απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο 

ρψξαο ηνπ κε αξ. πξση. Φ.131360/32380/13/10-1-2014 εγγξάθνπ κε ην νπνίν επηζεκαί-

λεη φηη, «Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην Δεκνηνιφγην νθείιεη λα απεηθνλίδεη κε ηνλ 

πιεξέζηεξν ηξφπν ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο θάζε κεξίδαο θαζψο θαη ην γε-

γνλφο φηη ε ελδεηθηηθή εγγξαθή ζε κεξίδα δεκνηνινγίνπ δελ απνδεηθλχεη δεκνηηθφηεηα ή 

ηζαγέλεηα, ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζε ελδεηθηηθή εγγξαθή φρη κφλν ησλ γνλέσλ αιιά θαη ησλ 

                                                           
79

 χλνςε δηακεζνιάβεζεο δηαζέζηκε ζην http://www.synigoros.gr/resources/492070.pdf. 
80

 Δλδεηθηηθή (ελ αληηζέζεη πξνο ηελ θαλνληθή) είλαη ε εγγξαθή ελφο πξνζψπνπ ζηα Γεκνηνιφγηα ε νπνία 

αθνξά ζηε δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα θαη αλαθέξεηαη θχ-

ξηα ζηε ζρέζε πνπ έρεη θάπνηνο πνιίηεο κε πθηζηάκελε θαλνληθή εγγξαθή (π.ρ. ζε κηα νηθνγελεηαθή κεξί-

δα εγγξάθεηαη ελδεηθηηθά ν/ε ζχδπγνο πνπ έρεη δεκνηηθφηεηα άιινπ ΟΣΑ). Ζ ελδεηθηηθή εγγξαθή κπνξεί 

λα αθνξά ζε Έιιελα ή αιινδαπφ. (Δγθχθιηνο  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε αξηζ. 23/Φ. 105300/23945/17-

4-2008, « Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο Γεκνηνινγίνπ». 
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αδειθψλ ηνπο νη νπνίνη παξακέλνπλ αιινδαπνί». Πξνθχπηεη, επνκέλσο, φηη είλαη ελδε-

δεηγκέλε, αλ φρη απαξαίηεηε, ε πξνζθφκηζε πξφζθαηνπ αιινδαπνχ πηζηνπνηεηηθνχ νη-

θνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ αλήιηθνπ αιινδαπνχ πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξσζεί ζσζηά θαη κε πιεξφηεηα ν θάθεινο πνπ ηεξείηαη ζην Γεκνηνιφγην σο 

πξνο ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Ζ πξνζθφκηζε αιινδαπνχ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πνιηηνγξαθνχκελνο αιινδαπφο έρεη α-

λήιηθα θαη άγακα ηέθλα θαηά ηελ εκεξνρξνλνινγία θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν. 3284/2004), ηα ηέθλα απηά γίλνληαη επίζεο Έι-

ιελεο, «ρσξίο άιιε δηαηχπσζε». Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

αιινδαπνχ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζην Γήκν εγγξαθήο ηνπ αιινδαπφ πηζηνπνηεηηθφ 

ή βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηδίσο ηα αλήιηθα 

θαη άγακα πξνθεηκέλνπ θαη απηά λα ιάβνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ζχκθσλα κε ηελ πα-

ξαπάλσ δηάηαμε. 

Πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ην δίθαην ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ 

αιινδαπνχ δελ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ε Ρνπ-

καλία δελ ρνξεγνχλ ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθά ζηνπο ππεθφνπο ηνπο. Δπίζεο, πξν-

βιήκαηα δεκηνπξγνχληαη φηαλ ηα αιινδαπά πηζηνπνηεηηθά δε ζπλάδνπλ κε ην δίθαην ηεο 

Διιάδαο φζνλ αθνξά ζηε δηαηχπσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ πνιίηε. Γηα παξά-

δεηγκα, ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο δελ πεξηιακβάλνπλ ηα ηέθλα 

ηνπ πνιίηε ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ θαη απψιεηαο ηεο επηκέιεηάο ηνπο, παξφιν πνπ δελ 

έρεη δηαξξαγεί ε ζπγγεληθή ζρέζε γνληνχ-ηέθλνπ. Γπζηπρψο, ζε απηέο ηηο ηδηάδνπζεο πε-

ξηπηψζεηο νη Γήκνη δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα άκεζεο πιεξνθφξεζεο γηα ην δίθαην ηεο ρψ-

ξαο πξνέιεπζεο ηνπ αιινδαπνχ νχησο ψζηε λα πξνβνχλ ζηελ νξζή εγγξαθή ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο είλαη λα ηεζεί αληίζηνηρν εξψηεκα πξνο ην 

Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο θαη Αιινδαπνχ Γηθαίνπ (ΔΗΓΑΓ)
81

 ή λα γίλεη άκεζε επη-

                                                           
81

 Σν Ηλζηηηνχην ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), επνπηεπφκελν 

απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ σο πξνο ηα δηνηθεηηθά θαη νη-

θνλνκηθά ζέκαηα, θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο 

ρψξαο. 
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θνηλσλία ηνπ Γήκνπ κε ην Πξνμελείν ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο ζηελ Διιάδα κέζσ ειε-

θηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε δεδνκέλε βέβαηα ηελ ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ εγγξαθή ηνπ 

αιινδαπνχ έσο ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απάληεζεο, ε νπνία πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί πξα-

θηηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Γηα ηε δεκνηνινγηθή εγγξαθή ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ εθδίδεηαη ζρεηηθή πξάμε 

Γεκάξρνπ, ε νπνία πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γεκνηνινγίνπ θαη ηνλ 

αξκφδην δεκνηηθφ ππάιιειν, θαηαρσξίδεηαη ζην Γεκνηνιφγην θαη είλαη ακέζσο εθηειε-

ζηή
82

. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

ιάβεη πιένλ Πηζηνπνηεηηθφ Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο απφ ην Γήκν εγγξαθήο ηνπ, ην νπνίν 

ηεθκαίξεη ηελ θηήζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν. 3284/2004). Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεκνηνιφγεζεο ε δηαδηθαζία θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πεξαηψ-

λεηαη θαη ν πνιηηνγξαθνχκελνο θαζίζηαηαη πιένλ Έιιελαο πνιίηεο. 

                                                                                                                                                                             
Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε παξνρή λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ επί ησλ αιινδαπψλ δηθαί-

σλ, ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηνπ εκεδαπνχ δηθαίνπ ζε θαηεγνξίεο θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Χο λνκηθή πιεξνθνξία λνείηαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλν 

λνκηθφ δήηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο λνκνινγίαο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ ελφςεη ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ. 

Υνξεγψληαο λνκηθή πιεξνθνξία, ην Ηλζηηηνχην δελ πξνβαίλεη ζε εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, 

δελ ππάγεη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζε απηνχο θαη δελ γλσκνδνηεί. Πεγή: www.hiifl.gr 
82

 Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 Π.Γ. 497/1991 «Κψδηθαο Γηαηαγκάησλ γηα ηα Γεκνηνιφγηα», Φ.Δ.Κ. 180/Α’/28-

11-1991. 
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Δ’ ΜΔΡΟ: ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖΝ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
83

                              

ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΟΓΡΑΦΟΤΜΔΝΟΤ 

 

Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ θαη απφ ηε λνκνινγία, κε ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζα-

γέλεηαο δεκηνπξγείηαη κηα λέα λνκηθή δηεζλήο θαηάζηαζε γηα ηνλ πνιηηνγξαθεζέληα, ν 

νπνίνο εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε ηνλ έρνληα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα απφ θαηαγσγή θαη, 

επνκέλσο, απνιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

θαζνξίδεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ Έιιελα πνιίηε
84

. ην πιαίζην απηφ, ηφζν ε θηήζε ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαζαπηή φζν θαη ηα γεγνλφηα πνπ κεηαβάιινπλ κειινληηθά ηελ 

αζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πνιηηνγξαθεζέληα ζα πξέπεη λα θαηαρσξηζηνχλ αληίζηνηρα, κε 

επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή απηεπάγγειηα, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηα θαηά ηφπνπο Λεμηαξρεία (γηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο), ζην Δηδηθφ Λεμηαξρείν ή ζηελ αξκφδηα Διιελη-

θή Πξνμεληθή Αξρή (γηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ εθηφο Διιάδαο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα 

Γεκνηνιφγηα θαη Μεηξψα Αξξέλσλ ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο. 

Έηζη, νη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα επ’ νλφκαηη 

ηνπ πνιηηνγξαθεκέλνπ ζα πξέπεη ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβνιέο 

πνπ επήιζαλ ηφζν ζηελ ηζαγέλεηά ηνπ φζν θαη ζηα νλνκαηεπσλπκηθά ηνπ ζηνηρεία (ιφγσ 

ηπρφλ δηαθνξεηηθήο κεηάθξαζεο ή εμειιεληζκνχ ηνπο)
85

. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ρψξα εληφο κελφο αθφηνπ απηφο έρεη εγγξαθεί ζην αληίζηνηρν Γεκνην-

                                                           
83

 Ζ αζηηθή θαηάζηαζε (civil status, etat civil) ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαρψξηζε ησλ μερσξηζηψλ θαη εμαηνκη-

θεπκέλσλ ζηνηρείσλ θαη γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ θάζε πξφζσπν ζε αξρεία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαηά 

ηξφπν ζεζκνζεηεκέλν απφ ηελ Πνιηηεία. Σα γεγνλφηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αζηηθή θαη δεκνηηθή θαηά-

ζηαζε είλαη ε γέλλεζε, ν γάκνο, ν ζάλαηνο θαη, κε ηελ επξεία έλλνηα, ε θηήζε ή αιιαγή ηζαγέλεηαο. Δπα-

θφινπζα ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ, ηα νπνία επίζεο κεηαβάιινπλ ηελ αζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ, 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε θηήζε νλφκαηνο, ε αλαγλψξηζε ηέθλνπ εθηφο γάκνπ, ε απνθήξπμε ηέθλνπ, ε θήξπ-

με ζε αθάλεηα, ε πηνζεζία, ην δηαδχγην θ.ι.π. 
84

 .η.Δ. Οινκ. 190/1929, 3148/1971. 
85

 Άξζξν 14 Ν. 344/1976 «Πεξί ιεμηαξρηθψλ Πξάμεσλ» (Φ.Δ.Κ. 143/Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχ-

εη απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 Ν. 2503/1997 (Φ.Δ.Κ. 107/Α’) θαη ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 4144/2013 

(Φ.Δ.Κ. 88/Α’) «1.Μεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κεηά ηε ζχληαμε 

ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ιφγσ λνκηκνπνίεζεο, αλαγλψξηζεο, απνθήξπμεο, ακθηζβήηεζεο, πξνζβνιήο 

ηεο παηξφηεηαο, πηνζεζίαο ηέθλνπ θαη ιχζεο απηήο, ιχζεο ή αθχξσζεο γάκνπ, ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκ-

βίσζεο, πξνζζήθεο ή κεηαβνιήο νλφκαηνο, επσλχκνπ, ηζαγέλεηαο, ζξεζθεχκαηνο ή αιιαγήο θχινπ θαηα-

ρσξίδνληαη ζην πεδίν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 8Α πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «Μεηαβνιέο» 

εληφο κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα µε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή πηζηνπνηε-

ηηθνχ πεξί ηνπ ακεηαθιήηνπ ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο… 

3. Τπφρξεσο πξνο δήισζηλ είλαη ν δη’ αηηήζεσο ή δη’ άιιεο πξάμεψο ηνπ πξνθαιέζαο ηελ κεηαβνιήλ, σο 

θαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ κεηεβιήζε ε αζηηθή θαηάζηαζηο.» 
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ιφγην, ψζηε λα κπνξεί λα ιάβεη πηζηνπνηεηηθφ ηζαγέλεηαο ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ θηή-

ζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν.3284/2004). 

Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πνιηηνγξαθεκέλνο έρεη ηέθλν ην νπνίν 

γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, δηαθξίλνληαη νη εμήο δχν πεξηπηψζεηο: α) Δάλ ην αλήιηθν ηέθλν 

ηνπ πνιηηνγξαθεκέλνπ απνθηά απηνδίθαηα καδί κε απηφλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ζχκ-

θσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Δ.Η. (Ν.3284/2004), ε εγγξαθή ηνπ ζην Γεκνηνιφγην γίλεηαη 

κε ηα λέα ζηνηρεία φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ απφθαζε πνιηηνγξάθεζεο ηνπ γνλέα 

ηνπ θαη ζηε δηνξζσκέλε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζήο ηνπ. β) Δάλ ην αλήιηθν ηέθλν θαηέ-

ρεη ήδε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα πξηλ ηελ θηήζε ηεο απφ ην γνλέα ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη, κε-

ηά ηελ θαηαρψξηζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ ζηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γέλλεζήο ηνπ, 

λα γίλεη ε αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ κεξίδα ζην Γε-

κνηνιφγην φπνπ είλαη εγγεγξακκέλν. 

Όζνλ αθνξά ζηα γεγνλφηα ηα νπνία κεηαβάιινπλ ηελ αζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πν-

ιηηνγξαθεκέλνπ κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Γεκνηνιφγην, απηά θαηαρσξίδνληαη, φπσο 

εμάιινπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, είηε ζηα θαηά ηφπνπο Λεμηαξρεία (εθφ-

ζνλ ζπκβαίλνπλ εληφο Διιάδαο) είηε, εθφζνλ ζπκβαίλνπλ ζηελ αιινδαπή, ζηηο αληίζηνη-

ρεο Πξνμεληθέο Αξρέο, νη νπνίεο δηαβηβάδνπλ ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γηα κεηεγγξαθή 

ζην Δηδηθφ Λεμηαξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, είηε απεπζείαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα αληίζηνηρα Γεκνηνιφγηα θαηαρσξίδνπλ ηηο κεηα-

βνιέο, είηε απηεπάγγειηα είηε κε επζχλε ηνπ πνιίηε, κε ηξφπν ψζηε λα απεηθνλίδεηαη νξ-

ζά ε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. 
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Σ’ ΜΔΡΟ: ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΓΗΟΗ-

ΚΖΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΣΖΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 

Η. ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Μέγηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ πξνζθνκηδφκε-

λσλ γηα ηελ θηήζε ηζαγέλεηαο αιινδαπψλ εγγξάθσλ. Έρεη δηαπηζησζεί αξθεηέο θνξέο ε 

πξνζθφκηζε εθ κέξνο ησλ αιινδαπψλ πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηδηαίηεξα πξνθεηκέλνπ 

λα ηνπο ρνξεγεζνχλ νη πξνμεληθέο ζεσξήζεηο παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ θαη λα εθδνζεί 

ε δηαπηζησηηθή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηάο ηνπο πξάμε
86

. Γηα ηα έγγξαθα ηα νπνία πξν-

ζθνκίδνληαη ελψπηνλ ηεο ειιεληθήο Γηνίθεζεο θαη έρνπλ εθδνζεί ζε άιιν θξάηνο ηζρχεη 

ε ππνρξέσζε επηθχξσζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηζνδχλακεο δηαηχπσζεο. Χο επηθχξσ-

ζε ζεσξείηαη θάζε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηε βεβαίσζε ζηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξα-

θήο πνπ έρεη ηεζεί πάλσ ζε πξάμε ή έγγξαθν, ηεο ηδηφηεηαο κε ηελ νπνία ελήξγεζε ν π-

πνγξάθσλ θαη ελδερνκέλσο ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ζθξαγίδαο πνπ έρεη ηεζεί ζε απηφ. 

ηα πιαίζηα δηεπθφιπλζεο δηαθίλεζεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

θξαηψλ θαη ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηεί-

ηαη πξνζθφκηζε πξάμεσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ άιιν θξάηνο, έρεη θαηαξηη-

ζηεί ε χκβαζε ηεο Δπηζεκείσζεο ηεο θξαγίδαο ηεο Υάγεο ηεο 5
εο

 Οθησβξίνπ 1961 

(ζηελ Διιάδα ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Ν.1497/1984, Φ.Δ.Κ. 188/Α’), ηελ νπνία έσο ζήκεξα 
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 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθδίδεηαη απφθαζε αλάθιεζεο θηήζεο ηζαγέλεηαο, αθφκα θαη πνιιά ρξφληα κεηά 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφθηεζήο ηεο. Έρεη γίλεη λνκνινγηαθά δεθηφ φηη «ε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο 

ηεο θξίζηκεο ηδηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ σο «παιηλλνζηνχληνο νκνγελνχο» δηθαηνινγεί, εμ αληηθεηκέλνπ, 

ηελ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο πεξί δηαπηζηψζεσο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε θαηαδίθε ηνπ απφ πνηληθφ δηθαζηήξην, ε επίθιεζε ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ε δηαπίζησζε 

ππαηηηφηεηαο ή επίκεκπηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

Τέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο δπζκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ πξνυπν-

ζέζεσλ, αζπλδέησο πξνο νπνηαδήπνηε ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ηα ζπκθέξνληα 

ζίγνπλ, δελ έρεη έδαθνο εθαξκνγήο ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Σπληάγκαηνο θαη, ζπλεπψο, δελ απαηηείηαη ε πξν-

εγνχκελε θιήζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο αθξφαζε», ελδεηθηηθά .η.Δ. 1389/2009, 1867/2009, 685/2009, 

3678/2007, 2655/2004, 3134/2003, 1921/2001 θαη παιαηφηεξα 1263/1991 θαη 706/90. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ εχινγν ρξφλν αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο, απηφο θηάλεη θαη ηα 8 έηε. 

Έρεη γίλεη δεθηφ φηη ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξείηαη «…σο εχινγνο ρξφλνο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 

θαηά ηα παξάλνκεο λνκαξρηαθήο απφθαζεο, ε νπνία κάιηζηα άπηεηαη δεηήκαηνο εμφρσο ζεκαληηθνχ γηα ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, φπσο ε ηζαγέλεηα. Σε θάζε πεξίπησζε, ηελ εληφο επιφγνπ ρξφλνπ αλάθιεζε παξάλνκεο 

πξάμεο ζρεηηθήο κε ηε δηαπίζησζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο δελ απνθιείεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ 

Σπληάγκαηνο». .η.Δ. 1867/2009. 



56 
 

έρνπλ θπξψζεη 112 κέιε
87

. χκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Υάγεο, ηα έγγξαθα ηα νπνία 

δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ απαιιάζζνληαη νπνηαζδήπνηε άιιεο 

ππνρξέσζεο επηθχξσζεο εθφζνλ θέξνπλ, επί ηνπ πξσηνηχπνπ, ηελ επηζεκείσζε ηεο 

θξαγίδαο ηεο Υάγεο (Apostille). Ζ χπαξμε ηεο θξαγίδαο ηεο Υάγεο επί ηνπ αιινδα-

πνχ εγγξάθνπ ηεθκαίξεη ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, απηφ είλαη ππνρξεσ-

ηηθά απνδεθηφ απφ ηελ ειιεληθή δηνίθεζε. 

Χο εμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία έλα θξάηνο έρεη πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο, φκσο θάπνην άιιν 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο έρεη εγείξεη αληηξξήζεηο γηα ηελ πξνζρψξεζή ηνπ. Μηα ηέηνηα πε-

ξίπησζε είλαη απηή ηεο Διιάδαο ε νπνία έρεη εγείξεη αληηξξήζεηο γηα ηελ πξνζρψξεζε 

ησλ: Αιβαλίαο, Κηξγηδίαο, Μνγγνιίαο, Οπδκπεθηζηάλ θαη Πεξνχ (έσο πξφζθαηα θαη ηεο 

Γεσξγίαο, γηα ηελ νπνία φκσο νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία άξζεο αληίξξεζεο ηεο ρψξαο 

καο
88

). Δπνκέλσο, γηα ηα έγγξαθα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο δελ 

είλαη απνδεθηή ε ζθξαγίδα Apostille. 

Γηα ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηε ηα νπνία δελ έρνπλ θπξψζεη ηε χκβα-

ζε ηεο Υάγεο ηεο 5
εο

 Οθησβξίνπ 1961 (ή ζε απηά γηα ηα νπνία έρνπλ εγεξζεί αληηξξή-

ζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ) απαηηείηαη, πξνθεη-

κέλνπ απηά λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε πξνμεληθή επηθχ-

ξσζή ηνπο. Ζ ελ ιφγσ επηθχξσζε ζα πξέπεη λα ηεζεί επί ησλ πξσηνηχπσλ αιινδαπψλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ απφ ηελ νηθεία ειιεληθή Πξνμεληθή Αξρή ζηελ αληίζηνηρε ρψξα, 

εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε επηθχξσζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζήο ηνπο. 

Γηα αθφκα πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κεηα-

μχ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ, ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο θαηάξηηζε ηε 

χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ, ε ν-

πνία ππνγξάθηεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 15
εο

 επηεκβξίνπ 1977
89

. Έηζη, ηα έγγξαθα ηα νπνία 
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 Πεγή: Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο χκβαζεο ηεο Υάρεο, 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 
88

 Έγγξαθν κε αξ. πξση. 44425/2-2-2016 ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξη-

θψλ. 
89

 Πεγή: Δπίζεκνο ηζηφηνπνο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο (Commission 

Internationale de l’ etat civil, CIEC), http://ciec1.org (Convention No 17) 

http://ciec1.org/
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εθδίδνληαη ζε θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζρεηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ 

πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαζψο θαη ηελ ηζαγέλεηα, αλεμαξηήησο ρξήζεο 

γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηα ππφινηπα θξάηε ρσ-

ξίο θακία επηθχξσζε. ηελ Διιάδα ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηνπ-

λίνπ 2014, κε θχξσζε βάζεη ηνπ λφκνπ 4231/2014
90

. Σα ππφινηπα θξάηε ηα νπνία έρνπλ 

θπξψζεη ηε χκβαζε ηεο 15
εο

-9-1977 είλαη: Απζηξία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Λνπμεκ-

βνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Πνισλία θαη Σνπξθία. 

Μηα άιιε θαηεγνξία αιινδαπψλ εγγξάθσλ ηα νπνία κπνξεί λα πξνζθνκηζηνχλ 

ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηνγξάθε-

ζεο είλαη νη πξνμεληθέο πξάμεηο ή βεβαηψζεηο. Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνηνγξά-

θεζεο, αξθεηέο αιινδαπέο πξνμεληθέο αξρέο εθδίδνπλ βεβαηψζεηο νη νπνίεο πηζηνπνηνχλ 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα εγγξαθεί ζσζηά ε νηθνγελεηαθή ηνπ κεξίδα ζηα Γεκνηνιφγηα. Σέηνηεο βεβαηψζεηο 

εθδίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηα Πξνμελεία ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο. Σα έγγξα-

θα πνπ εθδίδνληαη απφ Γηπισκαηηθή ή Πξνμεληθή Αξρή δηαπηζηεπκέλε ζηελ Διιάδα, 

ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ πξνμεληθψλ ηεο θαζεθφλησλ, πξέπεη λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Σκήκα Δπηθπξψζεσλ ηνπ 

Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ θαη Απνδήκσλ Διιήλσλ), ε νπνία 

γηα απηφ ην ζθνπφ ηεξεί εηδηθφ αξρείν κε δείγκαηα ππνγξαθψλ φισλ ησλ εθπξνζψπσλ 

ησλ παξαπάλσ Αξρψλ. 

Καη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ πξνμεληθψλ εγγξάθσλ, ζηα πιαίζηα απινχζηεπζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή ηνπο, ηζρχνπλ 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ επηθχξσζε, κε ζεκαληηθφηεξε 

φισλ ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πεξί «Καηαξγήζεσο ηεο επηθπξψζεσο 

ησλ εγγξάθσλ ζπληαρζέλησλ ππφ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ Πξαθηφξσλ», ε νπνία 

ππνγξάθεθε ζην Λνλδίλν ηελ 7
ε
 Ηνπλίνπ 1968 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην 

λφκν 844/1978
91

. Έηζη, βεβαηψζεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ Πξνμεληθέο Αξρέο ησλ ππφ-
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ινηπσλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ
92

 γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ ειιεληθή Γηνίθεζε ρσξίο 

θακία πεξαηηέξσ επηθχξσζε απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΟΥΖ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Με ην λφκν 4250/2014
93

 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσ-

λεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηα-

ηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηφηππσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σν-

κέα. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσ-

ηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη 

απφ αιινδαπέο αξρέο, εθφζνλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

Βάζεη ηεο παξαπάλσ ξχζκηζεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηε βειηίσζε, επειημία θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ηαρχηεξεο θαη απνηειε-

ζκαηηθφηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, είλαη πιένλ εθηθηή ε ππνβνιή απιψλ θσηνα-

ληηγξάθσλ ελψπηνλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αιιν-

δαπψλ εγγξάθσλ είλαη επίζεο εθηθηή ε ππνβνιή θσηναληηγξάθσλ, φκσο ζα πξέπεη λα 

είλαη πξσηίζησο επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν. Χο αζθαιηζηηθή δηθιείδα πξνθεηκέλνπ ε 

παξαπάλσ ξχζκηζε λα κελ ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν ππνβνιήο πιαζηψλ ή παξαπνηεκέ-

λσλ αληηγξάθσλ, ν παξαπάλσ λφκνο πξνβιέπεη, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ λφκνπ 1599/1986 πνπ επηβάιινληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, εθφζνλ ε πξάμε 

απηή δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε, ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ή άιιεο πξάμεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ππνβιήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα 

απηά. 

Μηα άιιε δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη επζέσο απφ ην λφκν, εί-

λαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο πξνζάγνληαη έγγξαθα ηα 
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νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπή αξρή, λα επηθπξψλνπλ νη ίδηεο ηα έγγξαθα απηά, λα 

ηα θαηαρσξνχλ ζην θάθειν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο θαη λα ηα επηζηξέθνπλ ην πξσ-

ηφηππν ζηνλ ελδηαθεξφκελν. χκθσλα κε ηελ αξηζ. 381/2002 Γλσκνδφηεζε Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε πξαθηηθή απηή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζχλλνκε δηφηη «…δελ 

πξφθεηηαη γηα επηθχξσζε αληηγξάθνπ θαηά ην άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Δηνηθεηηθήο 

Δηαδηθαζίαο, αιιά γηα βεβαίσζε πνπ ρξεζηκεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ ππεξεζία φηη πξνζήρζε 

ην απαηηνχκελν αιινδαπφ έγγξαθν θαη φηη φκνηφ ηνπ είλαη απηφ πνπ παξακέλεη ζηνλ ππε-

ξεζηαθφ θάθειν». Έηζη, θαηά ηελ νκφθσλε γλψκε ηνπ Γ’ ηκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., δελ απν-

θιείεηαη απφ ην λφκν ε ίδηα ε ππεξεζία ζηελ νπνία πξνζθνκίδεηαη ην αιινδαπφ έγγξαθν 

λα βεβαηψλεη φηη ην αιινδαπφ έγγξαθν είλαη φκνην πξνο ην πξσηφηππν, εθηφο εάλ 

«…απφ ηηο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη απαηηείηαη λα θαηαηε-

ζεί θαη λα παξακείλεη ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ην ίδην ην πξνζαγφκελν έγγξαθν ηεο αιιν-

δαπήο αξρήο».  

Όια ηα παξαπάλσ δελ έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο δηθαηνιν-

γεηηθψλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

Όπσο ηνλίδεηαη απφ ηε Γ/λζε Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζε εμαηξεηηθά 

επείγνλ έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο κεηά ηε δε-

κνζίεπζε ηνπ λφκνπ 4250/2014
94

, απηέο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα αλαδεηνχλ ηα έγ-

γξαθα ηα νπνία ππνβάιινληαη γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζε πξσηφηππε 

κνξθή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηε-

ηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σν ζθεπηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ 

βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε δηαηήξεζε ηεο απαίηεζεο ππνβνιήο πξσηφηππσλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο θηλείηαη ζε δχν άμνλεο: 

ν έλαο αθνξά ζηελ επηζήκαλζε φηη «… ε ειιεληθή ηζαγέλεηα άπηεηαη δεηήκαηνο εμφρσο 

ζεκαληηθνχ γηα ην δεκφζηνλ ζπκθέξνλ, κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην θξάηνο θαη ηε ιεηηνπξ-

γία ηνπ πνιηηεχκαηνο» θαη ν άιινο αθνξά ζηελ παξαηήξεζε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί νξη-

ζκέλεο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελ-

δηαθεξφκελνπο, «… κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ απηή». Δπνκέλσο, εηδηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα 
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ηελ απφθηεζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ν ελδηαθεξφκελνο αιινδαπφο ζα πξέπεη λα θαηαζέ-

ηεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππε κνξθή θαη φρη ζε θσηναληίγξαθα. 

Ζ παξαπάλσ απαίηεζε δελ ηζρχεη θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ αιινδαπνχ 

ζηα Γεκνηνιφγηα. Έηζη, εάλ θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνηνγξάθεζεο απαηηείηαη ε πξνζθφ-

κηζε εθ κέξνπο ηνπ αιινδαπνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ (π.ρ. ιεμηαξρηθή 

πξάμε γάκνπ ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο) ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ζσζηά 

ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, απηά κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ είηε ζε κνξθή αληηγξάθσλ 

επηθπξσκέλσλ απφ δηθεγφξν είηε ζε κνξθή πξσηνηχπσλ ηα νπνία θσηνηππνχληαη απφ 

ηελ ππεξεζία θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν (ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλα-

θεξφκελε αξηζ. 381/2002 Γλσκνδφηεζε Ν..Κ.). 

 

ΗΗΗ. Ζ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Κάζε αιινδαπφ έγγξαθν ην νπνίν θαηαηίζεηαη ελψπηνλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηάζεθε, κε ην άξζξν 

22 ηνπ λφκνπ 3566/2007
95

, ε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
96

, 

ελψ ν νξηζκφο ηεο επίζεκεο κεηάθξαζεο, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ηεο κεηάθξαζεο αιιν-

δαπψλ δεκφζησλ εγγξάθσλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3712/2008
97

. ε-

κεηψλεηαη φηη, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3, «1. Αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα, φπσο απηά 

νξίδνληαη απφ ηε Σχκβαζε ηεο Φάγεο, πνπ έρεη θπξσζεί κε ην λ. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 

Α΄), κεηαθξάδνληαη εθφζνλ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο 

«APOSTILLE», φηαλ πξνέξρνληαη απφ αξρή ρψξαο ζπκβεβιεκέλεο κε ηε Σχκβαζε απηή. 2. 

Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, ηα παξαπάλσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θέξνπλ επηθχξσζε απφ ηελ 

ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή απφ ηελ πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο απ-

ηήο ζηελ Ειιάδα. 3. Γηα έγγξαθα ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο ε Ειιάδα έρεη εθθξάζεη αληηξξήζεηο 

γηα ηελ πξνζρψξεζε ηνπο ζηε Σχκβαζε ηεο Φάγεο θαη γηα φζν δηάζηεκα δελ έρνπλ αξζεί νη 

αληηξξήζεηο απηέο, ε επηθχξσζε γίλεηαη κφλνλ απφ ηελ νηθεία ειιεληθή πξνμεληθή αξρή.». 
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Δπίζεκε κεηάθξαζε ζεσξείηαη επίζεο απηή ε νπνία δηελεξγείηαη απφ Έιιελα δη-

θεγφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λφκνπ 4194/2013 «Κψδηθαο δηθεγφξσλ»
98

. Όπσο 

πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2 πεξ. γ’ ηνπ σο άλσ άξζξνπ, έξγν ηνπ δηθεγφξνπ είλαη θαη «Η 

κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ειιε-

ληθψλ εγγξάθσλ ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρχ έλαληη νπνη-

αζδήπνηε Δηθαζηηθήο ή άιιεο Αξρήο, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζ-

ζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε». Με ηνλ ηξφπν απηφ παχεη νξηζηηθά ε ζχγρπζε 

ηελ νπνία είρε πξνθαιέζεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ε κε αξηζκ. Πξση. 

Φ.130181/29365/28-5-2010 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ε νπνία πξνέβιεπε, 

ρσξίο θάηη ηέηνην λα έρεη λνκηθφ έξεηζκα, φηη ηα κεηαθξαζκέλα απφ Γηθεγφξνπο πηζην-

πνηεηηθά γέλλεζεο, γάκνπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο νκνγελψλ ππεθφσλ Αιβαλίαο 

πνπ έρνπλ αηηεζεί ηελ απφθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ φηη ν κεηαθξάζαο Γηθεγφξνο 

θαηέζεζε ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν απνδεηθηηθά γισζζνκάζεηαο. Ζ ελ ιφγσ ζχγ-

ρπζε ζπλερίζηεθε επί καθξφλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο, παξφιν πνπ ην 

Τπνπξγείν δηφξζσζε ηελ παξαπάλσ αζηνρία, επηζεκαίλνληαο ζηελ αξηζ. 

28/Φ.130181/12265/31-3-2001 εγθχθιηφ ηνπ φηη «…πξνο ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κψδηθα Πεξί Δηθεγφξσλ
99

 ... ε παξαπάλσ πξφβιεςε δελ ηπγράλεη πιένλ 

εθαξκνγήο».  Όπσο ζπλάγεηαη, κε ζαθήλεηα πιένλ, απφ ηελ παξάζεζε ηνπ παξαπάλσ 

εδαθίνπ ηνπ Κψδηθα δηθεγφξσλ, ε πηζηνπνίεζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ γηα ηελ 

γισζζνκάζεηα ηνπ δηθεγφξνπ νπδφισο είλαη απαηηεηή, δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο βεβαηψλεη 

φηη έρεη επάξθεηα γλψζεο ηεο γιψζζαο απφ ηελ νπνία κεηαθξάδεη. 

Άιιεο απνδεθηέο απφ ηελ Διιεληθή Γηνίθεζε κεηαθξάζεηο αιινδαπψλ εγγξά-

θσλ, ρσξίο θάηη ηέηνην λα πξνβιέπεηαη επζέσο απφ λφκν -έρνληαο φκσο θαζηεξσζεί σο 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή- είλαη απηέο πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν κφληκν δεκφ-

ζην ππάιιειν ηεο αληίζηνηρεο Διιεληθήο Πξνμεληθήο αξρήο ηεο ρψξαο έθδνζεο ησλ εγ-
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 Φ.Δ.Κ. 208/Α’/27-9-2013 
99

 Κψδηθαο Πεξί Γηθεγφξσλ (πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 4194/2013),  Ν.Γ. 3026/1954, Φ.Δ.Κ. 

235/Α’/08.01.1954, άξζξν 53: «Μεηαθξάζεηο ησλ ελ ηε μέλε γιψζζε ζπληεηαγκέλσλ εγγξάθσλ, γελφκελαη 

ππφ Δηθεγφξνπ, ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθψο ππ' φςηλ, εθ' φζνλ ζπλνδεχνληαη ππφ ηνπ κεηαθξαζζέληνο εγ-

γξάθνπ, θέξνληνο επ' απηνχ ρξνλνινγεκέλελ θαη ελππφγξαθνλ ηνπ κεηαθξάζαληνο δηθεγφξνπ βεβαίσζηλ, φηη 

ε κεηάθξαζηο αθνξά απηφ ηνχην ην έγγξαθνλ.» 
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γξάθσλ, θαζψο θαη απηέο πνπ δηελεξγνχληαη απφ πηπρηνχρν κεηαθξαζηή ηνπ ηκήκαηνο 

Ξέλσλ Γισζζψλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ απνδνρή 

ησλ παξαπάλσ κεηαθξάζεσλ σο επίζεκσλ έρεη θαζηεξσζεί σο πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο 

θαη ζπλαληάηαη ζε φια ηα έγγξαθα (θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσ-

ηεξηθψλ
100

 φπνπ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

                                                           
100

 Αιιά θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ελδεηθηηθά ε εγθχθιηνο κε αξηζ. 2/2-4-2014. 
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Ε’ ΜΔΡΟ: Ζ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Ζ πνιιαπιή ηζαγέλεηα ή πνιπτζαγέλεηα ζπλαληάηαη ζε έλα άηνκν φηαλ απηφ πιε-

ξνί ηαπηφρξνλα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηζαγέλεηαο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θξάηε, είηε απηνδίθαηα είηε κε ηε βνχιεζή ηνπ. Δίλαη επλφεην φηη ε πνιιαπιή ηζαγέλεηα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηα θξάηε ησλ νπνίσλ ηελ ηζαγέλεηα θέξνπλ ηα άηνκα, 

φζν θαη ζηα ίδηα ηα πξφζσπα θαη ζε απηνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε απηά. Γεδνκέλνπ 

φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θξάηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ δεη ν πνιπτζαγελήο κπνξεί λα δηα-

θέξεη απφ απηφ ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ επίζεο έρεη ηελ ηζαγέλεηα, ηίζεηαη δήηεκα πνην 

είλαη ην εθαξκνζηέν δίθαην ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νξηζκέλα θξάηε έρνπλ 

ζεζπίζεη δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ νη νπνίεο, γηα παξάδεηγκα, νξί-

δνπλ φηη εθείλνο πνπ απνθηά ηελ ηζαγέλεηα άιιεο πνιηηείαο κε ηε βνχιεζή ηνπ απνβάι-

ιεη ππνρξεσηηθά ηελ πξνεγνχκελε. 

Γηα ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε πνιιαπιή ηζαγέλεηα είλαη επηηξεπηή ρσξίο πεξη-

νξηζκνχο. Έηζη, ν αιινδαπφο ν νπνίνο απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα δηαηεξεί παξάι-

ιεια θαη ηελ (ή ηηο) ήδε πθηζηάκελε. Πξνβιέπεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ ηνλ Α-

ζηηθφ Κψδηθα (άξζξν 31) φηη, εθφζνλ θάπνην πξφζσπν έρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηζα-

γέλεηεο θαη κία απφ απηέο είλαη ε ειιεληθή, ηφηε εθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθφ. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξφζσπν έρεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αιινδαπέο ηζαγέλεηεο, 

ηφηε, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν, εθαξκνζηέν δίθαην είλαη απηφ ηεο πνιηηείαο κε ηελ ν-

πνία απηφο ζπλδέεηαη ζηελφηεξα. 

ηα πιαίζηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνιπτζαγέλεηαο, κία απφ ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο 

αλσκαιίεο πνπ πξνθαινχληαη ζην πξφζσπν ηνπ πνιηηνγξαθνχκελνπ είλαη ε δηαθνξεηηθή 

αλαγξαθή ησλ νλνκαηεπσλπκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ησλ νπνίσλ θέξεη 

ηελ ηζαγέλεηα, δηαθνξά ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ην δηθαίσκα πνπ ηνπ δίλεη ν λφκνο, φ-

πσο πξναλαθέξζεθε, γηα εμειιεληζκφ ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ επσλχκνπ ηνπ. Έηζη, ην ίδην 

πξφζσπν θηλείηαη ζε δχν ρψξεο κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα, ζε α-

θξαίεο πεξηπηψζεηο, ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ψζηε λα πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη 

γηα ην ίδην πξφζσπν. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ην εχξνο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρεη ν πνιη-

ηνγξαθνχκελνο λα αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ εμειιεληζκνχ, αξθεί λα 
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παξαηεζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα εμειιεληζκνχ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ κε α-

ξηζκ. 11/Φ.130181/10322/16-4-2014 εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο ηνπ Τπνπξγεί-

νπ Δζσηεξηθψλ
101

. Έηζη, είλαη απνδεθηή ε απφδνζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ησλ νλνκά-

ησλ Ληφλε ζε Λεσλίδαο, Ηιίξ ζε Διεπζέξηνο, Ληξί ζε Διεπζεξία, ηα νπνία είλαη παζηθα-

λέο φηη είλαη δχζθνιν λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη 

αθνξνχλ ζην ίδην πξφζσπν.  

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θηήζε πνιια-

πιψλ ηζαγελεηψλ απφ έλα άηνκν ζα ιπλφηαλ εάλ ππήξρε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ην ίδην ην γεγνλφο ηεο θηήζεο ηζαγέλεηαο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε 

φιεο ηηο κεηαβνιέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ ζηελ αζηηθή ηνπ θαηάζηαζε κεηαγελέζηεξα. 

Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο δηαθνξεηηθήο αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ίδηνπ πξν-

ζψπνπ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, ελψ έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα, άηνκα ηα νπνία ζηελ 

Διιάδα έρνπλ ηειέζεη γάκν θαη έρνπλ απνθηήζεη παηδηά, ζην θξάηνο ηεο έηεξεο ππεθνφ-

ηεηάο ηνπο λα θαηαγξάθνληαη αθφκα σο άγακα ή θαη αληίζηξνθα. Σν πξφβιεκα απηφ ζα 

ιπλφηαλ εάλ θνηλνπνηνχληαλ ε απφθαζε πνιηηνγξάθεζεο ηνπ αιινδαπνχ ζηελ αληίζηνη-

ρε Πξνμεληθή Αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ, νχησο ψζηε ηα δχν θξάηε λα έρνπλ δπ-

λαηφηεηα δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή θαη αζηηθή θαηά-

ζηαζε ηνπ πνιηηνγξαθεκέλνπ. 
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 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο (Ν.4251/2014)», ΑΓΑ:ΒΗΖΝΝ-ΝΝΤ. 
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Ζ’ ΜΔΡΟ: ΔΠΗΛΟΓΟ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

θνπφο ηεο παξνπζίαζεο απηήο δελ ήηαλ ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ φξσλ 

«ηζαγέλεηα», «ππεθνφηεηα» ή «εζληθφηεηα», νχηε ε ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζέκαηνο γηα ην 

πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα θξηηήξηα ηεο πνιηηεηαθήο έληαμεο ηνπ αιινδαπνχ ζην θξάηνο 

κε ην νπνίν ζπλδέεηαη είηε εμ αίκαηνο είηε ιφγσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο. Ζ επηζθφπεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφδνζεο ηζαγέλεηαο είρε σο ζηφρν ηε «ραξηνγξάθεζε» 

θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πνιπδαίδαινπ θαη δηάζπαξηνπ -ζε λφκνπο, εγθπθιίνπο θαη έγγξαθα- 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ. Μηα πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο 

ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ θηινδνμεί λα απνηειέζεη ε παξνχζα εξγαζία, γηα ηελ πξαγκα-

ηνπνίεζε ηεο νπνίαο έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ, ηαμηλνκεζνχλ θαη ηεξαξρεζνχλ πιήζνο 

εγγξάθσλ θαη νδεγηψλ, ζπρλά αληηθξνπφκελσλ κεηαμχ ηνπο. 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηζθφπεζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θηήζε ηεο ει-

ιεληθήο ηζαγέλεηαο πξνθχπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη ην ζεζκηθφ νηθνδφκεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ρξήδεη άκεζεο αλαζεψξεζεο θαη, θπξίσο, θσδηθνπνίεζεο. Ζ αλάγθε απηή, επηηαθηηθή 

κεηά θαη ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε ην λφκν 

4332/2015, γίλεηαη παξαδεθηή απφ ηνλ ίδην ην λνκνζέηε, φπνπ ζην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ λφ-

κνπ πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε επηηξνπήο
102

 γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ (λένπ) Κψδηθα, ν νπνίνο 

ζα ππνβιεζεί  ζηε Βνπιή γηα λα θπξσζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 6 ηνπ 

πληάγκαηνο
103

.  

Αλαζεψξεζε απαηηείηαη ηδηαίηεξα ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θηήζεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο αιινγελψλ αιινδαπψλ κε πνιηηνγξάθεζε. Παξφιν πνπ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνβιέπεη απζηεξά ρξνληθά φξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηα νπνία δελ ζα πξέπεη 
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 Άξζξν 4 παξ. 1: «Σην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζπληζηάηαη επηηξνπή γηα 

ηε ζχληαμε Κψδηθα Ειιεληθήο Ιζαγέλεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πιεζπζκνχ 

θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο, σο Πξφεδξν, θαη σο κέιε, β) ηνλ Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ νηθείνπ Υπνπξγείνπ, γ) 

έλαλ νκφηηκν Καζεγεηή κε εηδηθφηεηα ζην Ιδησηηθφ Δηεζλέο Δίθαην, δ) έλαλ Καζεγεηή κε εηδηθφηεηα ζην Δε-

κφζην Δίθαην, ε) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Ιζαγέλεηαο θαη Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ζη) 

ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δηεχζπλζεο Ιζαγέλεηαο, δ) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, 

ε) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ζ) έλαλ πξντ-

ζηάκελν Δηεχζπλζεο Αζηηθήο Καηάζηαζεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.» 
103

 «H επηςήθηζε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ θσδίθσλ, πνπ ζπληάρζεθαλ απφ εηδηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζπζηαζεί κε εηδηθνχο λφκνπο, κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Bνπιήο κε ηδηαίηεξν λφκν πνπ 

ηνπο θπξψλεη ζην ζχλνιφ ηνπο.» 
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λα μεπεξλνχλ ην έλα έηνο, ε νινθιήξσζή ηεο απαηηεί, θαηά κέζν φξν, ηα ηξία έηε. Μηα 

πξφηαζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπληνκεχζεη ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θιή-

ζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο, ελψ ζα 

ζπλέβαιιε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, είλαη ε δηελέξ-

γεηα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κία θνξά θάζε έηνο), παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε 

θνηλά γηα φινπο ηνπο αιινδαπνχο ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πιεξνχληαη νη 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνιηηνγξάθεζή ηνπο. 

Ο ξφινο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε-

ηηθφο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, πιένλ, νη εγθχθιηνη κε ηηο νπνίεο δίλνληαη 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θηήζεο ηζαγέλεηαο 

εθδίδνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο. Δλδεηθηηθά, ε εγθχ-

θιηνο αξηζ. 11 κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4251/2014, ν 

νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηηο 1/4/2014, εθδφζεθε κφιηο 15 εκέξεο κεηά (ζηηο 16/4/2014). Ζ 

εγθχθιηνο αξηζ. 29 ε νπνία αθνξνχζε ζηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Διιελη-

θήο Ηζαγέλεηαο, κε ηελ θηήζε ηεο απφ αιινδαπά παηδηά ιφγσ γέλλεζεο θαη θνίηεζήο 

ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εθδφζεθε κφιηο 1,5 κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ, δεδνκέλνπ φηη 

νη ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη γηα πξψηε θνξά απφ ην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα.  

Ηδηαίηεξα ρξεζηηθή θαη ελεκεξσκέλε είλαη θαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Δζσηεξηθψλ, ζηελ νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλν αξθεηφ απφ ην ζεζκηθφ πιηθφ ζην 

νπνίν απαηηείηαη λα έρνπλ πξφζβαζε νη αξκφδηεο ππεξεζίεο. ηελ ηζηνζειίδα ypes.gr, ε 

Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο (ζηελ ειεθηξνληθή δηαδξνκή Γ.Γ. Μεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο / 

Γ.Γ/λζε Ηζ. & Μεη. Πνιηηηθήο / Γ/λζε Ηζαγέλεηαο) έρεη κεξηκλήζεη ψζηε νη ελδηαθεξφκε-

λνη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηε 

δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο, ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.ι.π. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ ππάξρεη ζχλδεζκνο κε εηδηθή πιαηθφξκα ελεκέξσζεο γηα ηελ πνξεία ππφ-

ζεζεο θηήζεο ηζαγέλεηαο, ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε ν πνιηηνγξαθνχκελνο, πιεθηξνιν-

γψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ θαθέινπ ηνλ νπνίν έρεη εθνδηαζηεί απφ ηελ Απν-

θεληξσκέλε Γηνίθεζε ζηελ νπνία ππέβαιιε ηελ αίηεζή ηνπ.  
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Μηα άιιε ζεηηθή παξάκεηξνο ε νπνία αθνξά ζηελ θαζνδήγεζε ηελ νπνία πξν-

ζθέξεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο είλαη φηη φια ηα έ-

ληππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θηήζεο ηζαγέλεηαο (αηηήζεηο, απνθάζεηο, έγγξα-

θα πξνο ηνλ πνιηηνγξαθνχκελν θ.ι.π.) επηζπλάπηνληαη σο πξφηππα ζηηο εγθπθιίνπο ηηο 

νπνίεο απνζηέιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φιεο νη Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο εθαξκφδνπλ κε εληαίν ηξφπν ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Αληίζεηα, γηα ηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη φπσο πξναλαθέξζεθε επίζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ πξνζσπηθή θαη 

αζηηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηνγξαθνχκελσλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γεκνηνινγίσλ θαη 

ησλ Λεμηαξρείσλ, δελ ππάξρνπλ εληαίεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απφ ην Τπνπξγείν κε 

απνηέιεζκα νη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Γήκν λα δη-

αθνξνπνηνχληαη θαηά πνιχ.  

πκπεξαζκαηηθά, ην ζηνίρεκα ηεο επηηπρνχο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ην νπνίν 

πηνζεηήζεθε σο ζηφρνο απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία κε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 

Ν.3838/2010 (θαζψο θαη ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 4332/2015) δείρλεη λα 

έρεη θεξδεζεί απφ ηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο. Οη απεπζπλφκελνη ζηελ Διιελη-

θή Γηνίθεζε αιινδαπνί νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ελ πνι-

ινίο έξρνληαη ζε επαθή κε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζηηέο πξνο απηνχο θαη ηθαλνπνηε-

ηηθέο απφ άπνςε ηαρχηεηαο δηεθπεξαίσζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, φκσο, απηφ 

ην νπνίν απνκέλεη λα θαζηεξσζεί είλαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηζαγέ-

λεηαο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί 

θαη ζα θαηαγξάθεη ηα ζηάδηα πνιηηνγξάθεζεο ηνπ αιινδαπνχ απφ ηελ αξρή έσο ηελ πε-

ξάησζή ηεο. Δίλαη δε απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή απηή βάζε δεδνκέλσλ φ-

ισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία θνξέσλ, απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξη-

θψλ θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο έσο θαη ηνπο Γήκνπο, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη 

εθηθηφο αλά πάζα ζηηγκή ν έιεγρνο θαη ε ελδερφκελε παξέκβαζε, κε ζθνπφ ηελ θαιχηε-

ξε θαη ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ. 

Αληί επηιφγνπ, παξαηίζεηαη απφζπαζκα απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

Ν.3838/2010 ην νπνίν απνηππψλεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε βνχιεζε ηεο Διιεληθήο 

Πνιηηείαο γηα ηελ απαγθίζηξσζε ηεο απνλνκήο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνπο δνγκαηη-
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ζκνχο ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ ειπίδα γηα ηελ επηθξάηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ελζσκάησ-

ζεο φζσλ δηακέλνπλ λφκηκα θαη κε δηάξθεηα ζηε ρψξα ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή θνηλφηε-

ηα: 

«Απνθαζίδνληαο λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην εζληθφ µαο ζρέδην ηνπο κεηαλάζηεο πνπ 

δνπλ λφκηκα καδί µαο, έρνπλ εληαρζεί, θαη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηφ, απνθα-

ιχπηνπκε ηελ ηδηαίηεξε δχλακε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε: ηελ ηζηνξηθή δχλακε λα 

ελψλεη δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε κηα δεκηνπξγηθή θνηλή κνίξα…Οη ζηηγκέο ηεο πξαγ-

καηηθήο εζληθήο αλάπηπμεο ζηάζεθαλ νη ζηηγκέο πνπ ν ειιεληζκφο αλνίρηεθε ζηελ νηθνπκέ-

λε, αγθαιηάδνληαο, κπνιηάδνληαο θαη νδεγψληαο αλζξψπνπο µε δηαθνξεηηθφ παξειζφλ ζε 

κηα λέα ελφηεηα θαη έλα κέιινλ θνηλήο κνίξαο.» 
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