
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  
ΣΥΖΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

 
 
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
 

Εφόσον απέκτησαν παιδιά, χρονική προϋπόθεση είναι μόνο η τριετία και υπολογίζεται από την ημέρα του 
γάμου τους, αλλιώς απαιτείται συμπλήρωση επταετίας πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 
Σε περίπτωση που ο Έλληνας σύζυγος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, η τριετία 
υπολογίζεται από την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 
Αν ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει γεννηθεί στην Ελλάδα δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις. 
 
 
 
 
 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ : 
 

Όλα τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται, (γέννησης, γάμου, οικογενειακής κατάστασης, διαζυγίου) θα 
πρέπει να συνοδεύονται από δύο φωτοτυπίες ΑΠΛΕΣ (μαζί και οι μεταφράσεις τους), ΧΩΡΙΣ επικύρωση 
από δικηγόρο για το φωτοαντίγραφο. 
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ: 
 

Η μετάφραση των πιστοποιητικών μπορεί να είναι από την μεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού 
υπουργείου εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο ο οποίος θα υπογράφει ως ο μεταφράσας, αλλά σε 
καμία περίπτωση από αλλοδαπή αρχή ή μεταφραστικά γραφεία. 
 
 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ   (επαρκώς συμπληρωμένη στην ελληνική γλώσσα και με μία 
έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) 

 
2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

(Στο δημαρχείο, στο γραφείο δημοτολογίου, παρουσία δύο Ελλήνων μαρτύρων.) 
 
3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΩΝ 700€ - ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ 200€ 

(Με μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου αποκλειστικά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθεύονται από την ηλεκτρ. σελίδα www.gsis.gr  μέσω της επιλογής «Υπηρεσίες προς 
πολίτες» και στη συνέχεια «εφαρμογή e- παράβολο». Φορέας του Δημοσίου είναι το 
«Εσωτερικών» και η κατηγορία του παραβόλου είναι «Ιθαγένεια».  
Στην υπηρεσία μας θα προσκομίζεται υποχρεωτικά η εκτύπωση του παραβόλου καθώς και το 
αποδεικτικό πληρωμής στην τράπεζα.)  

 

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
(ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται)  
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ, επικυρωμένες από Έλληνα δικηγόρο.  
(Προσοχή! ΟΧΙ μετάφραση του διαβατηρίου) 
Η σελίδα με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία δύο επιπλέον φωτοτυπίες απλές χωρίς επικύρωση  

 

5. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΙΣΧΥ.    
2 αντίγραφα χωρίς επικύρωση 

 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 

Το πρωτότυπο νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο. 
Αν ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ελληνική ληξιαρχική πράξη 
γέννησης. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 



7. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΓΑΜΟ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ από τη χώρα προέλευσής τους, νομίμως 
επικυρωμένη και μεταφρασμένη, από την οποία θα προκύπτει το επώνυμο πριν και μετά το 
γάμο. Αν υπάρχει διαζύγιο από προηγούμενο γάμο, το αλλοδαπό έγγραφο νομίμως επικυρωμένο 
και μεταφρασμένο. 

 
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ  

 
9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
10. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΑΜΟ  και δεν 

έχουν όλα την ελληνική ιθαγένεια) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (νομίμως μεταφρασμένο και επικυρωμένο) συνοδευόμενο από ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναγράφεται πλήρως η οικογενειακή κατάσταση (δηλαδή τα στοιχεία 
όλων των μελών της οικογένειας).                                                                                           
Γίνεται γνωστό ότι για τη μετέπειτα δημοτολογική εγγραφή των ανήλικων τέκνων που αποκτούν 
την ελληνική ιθαγένεια από τον/την αιτούντα/αιτούσα θα χρειαστούν επιπλέον ληξιαρχικές πράξεις 
γέννησης των τέκνων, αν αυτά είναι γεννημένα στην Ελλάδα ή πιστοποιητικά γέννησης νομίμως 
επικυρωμένα και μεταφρασμένα, αν είναι γεννημένα εκτός Ελλάδας. 

 
11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 

 

12. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ) 
 

13. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Για όλα τα έτη που απαιτούνται για κάθε κατηγορία.  

 

14. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΣΗΜΩΝ αν υπάρχουν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για κάθε 
κατηγορία. Αν δεν υπάρχουν ένσημα, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την διαμονή στη 
χώρα. ( π.χ. βεβαιώσεις σχολείου τέκνων, βεβαιώσεις ΟΑΕΔ, βιβλιάριο υγείας κ.λ.π.) 

 
15. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ απαιτείται η σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
από την αστυνομία για τις άδειες διαμονής που είχαν όλα τα προηγούμενα έτη (πιστοποιητικό 
αλλοδαπής κατάστασης)  

 

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται χωρίς ραντεβού. 
 Τηλέφωνα για πληροφορίες : Για κατοίκους νομού Δωδεκανήσου : 2241028149  εσωτ. 2 
           Για κατοίκους νομού Κυκλάδων : 2281360200 
 

 
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν 3838/2010(Κ.Ε.Ι.) 
Εγκύκλιος 8 αριθμ. πρωτ. Φ.130181/29365/28-05-2010 

 
 

Γίνεται γνωστό ότι οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση για 
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση καλούνται από 
την υπηρεσία για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου 
της σχετικής αίτησης. 


