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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 

2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 

3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 
 

4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 
 

5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ∆ήµο 
 

6. Υπόδειγµα πράξης καθορισµού ηλικίας 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3284/2004) 
 

(έγχρωµη 
φωτογραφία) 

 

Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/  
E-mail: omogen@ypes.gr, ithagenia@ypes.gr 

 
Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας. Παρακαλούµε να 
συµπληρωθούν όλα τα ζητούµενα στοιχεία µε στα αντίστοιχα πεδία ή τις κενές γραµµές. Σε περίπτωση που 
ο υπάρχων χώρος δεν επαρκεί για την απάντησή σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα λευκό φύλλο 
χαρτιού, όπου θα αναγράψετε συµπληρωµατικά ό,τι άλλο επιθυµείτε.  Οι απαντήσεις σας πρέπει να είναι 
στην ελληνική γλώσσα (εκτός των περιπτώσεων που ζητείται και η χρήση λατινικών χαρακτήρων) και τα 
αναγραφόµενα ονοµατεπωνυµικά σας στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα 
στοιχεία που αναγράφονται στις µεταφράσεις των δικαιολογητικών που συνυποβάλλετε 

 

Επιθυµώ να αποκτήσω  την ελληνική ιθαγένεια  
µε πολιτογράφηση και δηλώνω υπεύθυνα τα ακόλουθα: 

 

 
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 
Επώνυµο:                          

(µε λατινικούς χαρακτήρες) 
Όνοµα:                          

(µε λατινικούς χαρακτήρες) 
Επώνυµο:                          

(µε ελληνικούς χαρακτήρες) 
Όνοµα:                          

(µε ελληνικούς χαρακτήρες) 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
 
Χώρα γέννησης:  
 
Ιθαγένεια:  

 
���� Άγαµος/η ���� Έγγαµος/η 

���� ∆ιαζευγµένος/η ���� Σε διάσταση Οικογενειακή κατάσταση: 

���� Σε χηρεία  

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 
 
 ∆ιεύθυνση κατοικίας: 
 

 
 
 Τηλέφωνο: 
 

 
Ε-mail:  

 
3. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΑΜΟΣ/Η, ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Η ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΑΣ: 
 
Επώνυµο συζύγου:                          
 
Όνοµα συζύγου:                          
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Ηµεροµηνία γέννησης συζύγου:  
 
Χώρα γέννησης συζύγου:  
 
Ιθαγένεια συζύγου:  
 
Ηµεροµηνία τέλεσης γάµου:  
 
Τόπος τέλεσης γάµου:  

 
4. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ  

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΑΣ: 
 
Επώνυµο πρώην συζύγου:                          
 
Όνοµα πρώην συζύγου:                          
 
Χώρα γέννησης πρώην συζύγου:  
 
Ιθαγένεια πρώην συζύγου:  
 
Ηµεροµηνία τέλεσης γάµου:  
 
Τόπος τέλεσης γάµου:  

 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ 

 
5.1. Στοιχεία πατρός: 
 
Επώνυµο πατρός:                          
 
Όνοµα πατρός:                          
 
Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης πατρός: Ηµεροµηνία: Τόπος: 
 
Ιθαγένεια πατρός:  
  
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο τόπο γέννησής του) το έτος:  

 
Θανών ο φυσικός πατέρας; ���� Ναι, το έτος:  ���� Όχι 
 
5.2. Στοιχεία µητρός: 
 
Επώνυµο µητρός:                          
 
Όνοµα µητρός:                          
 
Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης µητρός: Ηµεροµηνία: Τόπος: 
 
Ιθαγένεια µητρός:  
 
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο τόπο γέννησής του) το έτος:  

 
Θανούσα η φυσική µητέρα; ���� Ναι, το έτος:  ���� Όχι 

 
5.3. Στοιχεία γάµου των γονέων σας: 
 
Τόπος τέλεσης γάµου:  
 
Ηµεροµηνία τέλεσης γάµου:  
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ/ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Η ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ) 

 
���� Έχω ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα µου 

Στοιχεία προγόνων (από την πλευρά του πατέρα µου) από τους οποίους έλκω την ελληνική καταγωγή: 

6.1. Στοιχεία παππού ή προπάππου: 
 
Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
 
Χώρα γέννησης:  
 
Ιθαγένεια:  
 
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο 
τόπο γέννησής του) το έτος:  

 
Έγγραφή σε ∆ήµο ή πρώην 
Κοινότητα της Ελλάδας: ���� Ναι ���� Όχι 

 
 

 

 

Αν ναι παρακαλούµε 
αναφέρατε στοιχεία  
εγγραφής του (ενδεικτικά 
∆ήµος εγγραφής  
αριθµός οικογενειακής 
µερίδας, κοκ):  

 
 
 

6.2. Στοιχεία γιαγιάς ή προγιαγιάς: 
 
Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
 
Χώρα γέννησης:  
 
Ιθαγένεια:  
 
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο 
τόπο γέννησής της) το έτος:  

 
Έγγραφή σε ∆ήµο ή πρώην 
Κοινότητα της Ελλάδας: ���� Ναι ���� Όχι 

 
 

 

 

Αν ναι παρακαλούµε 
αναφέρατε στοιχεία  
εγγραφής της  (ενδεικτικά 
∆ήµος εγγραφής  
αριθµός οικογενειακής 
µερίδας, κοκ):  

 
 
 

[συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα] 
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���� Έχω ελληνική καταγωγή από την πλευρά της µητέρας µου 

Στοιχεία προγόνων (από την πλευρά της µητέρας µου) από τους οποίους έλκω την ελληνική καταγωγή: 

6.3. Στοιχεία παππού ή προπάππου: 
 
Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
 
Χώρα γέννησης:  
 
Ιθαγένεια:  
 
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο 
τόπο γέννησής του) το έτος:  

 
Έγγραφή σε ∆ήµο ή πρώην 
Κοινότητα της Ελλάδας: ���� Ναι ���� Όχι 

 
 

 

 

Αν ναι παρακαλούµε 
αναφέρατε στοιχεία  
εγγραφής του (ενδεικτικά 
∆ήµος εγγραφής  
αριθµός οικογενειακής 
µερίδας, κοκ):  

 
 
 

6.4. Στοιχεία γιαγιάς ή προγιαγιάς: 
 
Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
 
Χώρα γέννησης:  
 
Ιθαγένεια:  
 
Έφυγε από την Ελλάδα (ή άλλο 
τόπο γέννησής της) το έτος: 

 

 
Έγγραφή σε ∆ήµο ή πρώην 
Κοινότητα της Ελλάδας: ���� Ναι ���� Όχι 

 
 

 

 

Αν ναι παρακαλούµε 
αναφέρατε στοιχεία  
εγγραφής του (ενδεικτικά 
∆ήµος εγγραφής  
αριθµός οικογενειακής 
µερίδας, κοκ):  
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ:  
 

1ο τέκνο 
Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
  
Χώρα γέννησης:  
  
Ιθαγένεια:  

 
2ο τέκνο 

Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
  
Χώρα γέννησης:  
  
Ιθαγένεια:  

 
3ο τέκνο 

Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
  
Χώρα γέννησης:  
  
Ιθαγένεια:  

 
4ο τέκνο 

Επώνυµο:                          
 
Όνοµα:                          
 
Ηµεροµηνία γέννησης:  
  
Χώρα γέννησης:  
  
Ιθαγένεια:  

 
8. ∆ΙΑΜΟΝΗ/ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 

 
Από:  Έως:  
Από:  Έως:  Έχω ζήσει στην Ελλάδα:   
Από:  Έως:  

 
Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα 
στο παρελθόν: � Ναι � Όχι 

 
9. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο)  
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10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
 
 
 
 
 

 
Λαµβάνω σύνταξη ή επίδοµα από 
δηµόσιο φορέα της Ελλάδας: ���� Ναι ���� Όχι 

 
Αν συµπληρώσατε «Ναι» 
παρακαλούµε αναφέρατε τον 
φορέα: 

 
 
 

 
11. ΠΟΙΝΙΚΗ/ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 
Έχετε καταδικαστεί στο παρελθόν; ���� Ναι ���� Όχι 
 

 
 
 

Αν συµπληρώσατε «Ναι»  
αναφέρατε τον χρόνο, το 
δικαστήριο, την πράξη και την ποινή 
που σας επιβλήθηκε:  
 
Εκκρεµεί σε βάρος σας άσκηση 
δίωξης; ���� Ναι ���� Όχι 

 
 

 Αν συµπληρώσατε «Ναι»  
αναφέρατε πληροφορίες: 

 

 
 

12. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ∆ΙΟΤΙ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………………... 

 
 
 
 
 
……………………………………... 

 
 
 
 

Τόπος Ηµεροµηνία  Υπογραφή αιτούντος/αιτούσας 
 
 
 

 
προξενικό 
τέλος 
αξίας 

€ 30,00 
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Ελληνική ∆ηµοκρατία 
 
Γενικό Προξενείο ή Προξενείο ή Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στ…......................................... 

 
 Αριθµός……….................... 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 

 
Σήµερα στις ……/……/201…… παρουσιάστηκε ενώπιον εµού του/της Γενικού 

Προξένου ή Προξένου ή ∆ιευθύνοντος/ουσας του Προξενικού 

Γραφείου……………………………..(κύριο όνοµα)……………………………………………….… 

(επώνυµο)………….................................................................και των µαρτύρων υπό στοιχεία:  

α) …………………………………………κάτοχος Α∆Τ/∆ιαβατηρίου (αριθµός)………………..και 

β)………………………………………… κάτοχος Α∆Τ/∆ιαβατηρίου (αριθµός)………………… 

ο/η…………………………………...(κύριο όνοµα)………………………...…………….(επώνυµο) 

του…………………………..(όνοµα πατρός) και της…………………………….. (όνοµα µητρός) 

και δήλωσε ότι γεννήθηκε στ…………………………………………, στις ……/……/…………, 

είναι υπήκοος ………………………………., κάτοχος του υπ’ αρ. ……………………… 

διαβατηρίου µε ηµεροµηνία έκδοσης …../…./……... και ηµεροµηνία λήξης …./…./…..…, ασκεί 

το επάγγελµα ……….……………………………, διαµένει στ…….……………………………… 

και ότι επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

Ελληνικού νόµου, µας παρέδωσε δε και την σχετική για αυτό αίτησή του, η οποία 

πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό …………………….. και χρονολογία  ……/……/……… 

Προς απόδειξη συντάσσεται αυτή η πράξη η οποία καταχωρείται στο βιβλίο 

∆ηλώσεων µε αύξοντα αριθµό …………………… και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

............………………201… 

 

       Ο/Η  ∆ηλών/ούσα       Οι Μάρτυρες       O/H Γενικός/η Πρόξενος ή Πρόξενος 

                   ή ∆ιευθύνων/ουσα του 

                   Προξενικού Γραφείου 

 

 Α) 

 

 

Β) 

 

 
 

 

Α.Β.Ε.......................... 
 

ΑΤΕΛΩΣ  
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Ελληνική ∆ηµοκρατία 
 
Άµισθο Προξενείο της Ελλάδας στ…......................................... 

 
 Αριθµός……….................... 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 

 
Σήµερα στις ……/……/201…… παρουσιάστηκε ενώπιον εµού του/της Άµισθου/ης 

Προξένου……………………………………….(κύριο όνοµα)………………….…………………… 

……………………………(επώνυµο)………….................................................................και των 

µαρτύρων υπό στοιχεία:  

α) …………………………………………κάτοχος Α∆Τ/∆ιαβατηρίου (αριθµός)………………..και 

β)………………………………………… κάτοχος Α∆Τ/∆ιαβατηρίου (αριθµός)………………… 

ο/η…………………………………...(κύριο όνοµα)………………………...…………….(επώνυµο) 

του…………………………..(όνοµα πατρός) και της…………………………….. (όνοµα µητρός) 

και δήλωσε ότι γεννήθηκε στ…………………………………………, στις ……/……/…………, 

είναι υπήκοος ………………………………., κάτοχος του υπ’ αρ. ……………………… 

διαβατηρίου µε ηµεροµηνία έκδοσης …../…./……... και ηµεροµηνία λήξης …./…./…..…, ασκεί 

το επάγγελµα ……….……………………………, διαµένει στ…….……………………………… 

και ότι επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

Ελληνικού νόµου, µας παρέδωσε δε και την σχετική για αυτό αίτησή του, η οποία 

πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό …………………….. και χρονολογία  ……/……/……… 

Προς απόδειξη συντάσσεται αυτή η πράξη η οποία καταχωρείται στο βιβλίο 

∆ηλώσεων µε αύξοντα αριθµό …………………… και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

............………………201… 

 

       Ο/Η  ∆ηλών/ούσα       Οι Μάρτυρες                O/H Άµισθος/η Πρόξενος  

 

 Α) 

 

 

Β) 

 

 
 

 

Α.Β.Ε.......................... 
 

ΑΤΕΛΩΣ  
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

(η έκθεση κοινοποιείται στην Πρεσβεία όπου υπάγεται η προξενική σας αρχή) 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΟΥ ή ΠΡΟΞΕΝΟΥ  

Σχετικά µε την από ……………………………………..δήλωση πολιτογράφησης 

του/της ……………………………...………………………………………………………………. 

ον. πατρός……..……………………. και ον. µητρός ………………………...(σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 του Ν.3284/04), βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω 

�� έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

��  δεν έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα εξής: 

 

1. Ιστορική διαδροµή ανιόντων: 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Εγγραφή σε Προξενικά µητρώα ίδιου (-ας) και ανιόντων: 

ΝΝΑΑΙΙ  ��  ΟΟΧΧΙΙ  ��  

(κύριο όνοµα)……………..………………………………………………………………………… 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

(στοιχεία εγγραφής)………………………………………………………………………………. 
 

3. Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου: 

ΝΝΑΑΙΙ  ��  ΟΟΧΧΙΙ  ��  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Επισκέψεις στην Ελλάδα ιδίου/ας ή ανιόντων: 

ΝΝΑΑΙΙ  ��  ΟΟΧΧΙΙ  ��  

……………..………………………………………………………………………………………….. 
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……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ίδιου (-ας) ή ανιόντων: 

ΝΝΑΑΙΙ  ��  ΟΟΧΧΙΙ  ��  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας: 

ΆΆρριισσττηη  ��  ΚΚααλλήή  ��  ΜΜέέττρριιαα  ��  ΚΚααθθόόλλοουυ  ��  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Γνώση στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και Ελληνικού πολιτισµού: 

ΆΆρριισσττηη  ��  ΕΕππααρρκκήήςς  ��  ΑΑννεεππααρρκκήήςς  ��  

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 
 

8. ∆ραστηριότητες/συµµετοχή σε οµογενειακές εκδηλώσεις, φορείς κ.λπ.: 

ΝΝΑΑΙΙ  ��  ΟΟΧΧΙΙ  ��  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
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9. Ελληνική συνείδηση: 

ΝΝΑΑΙΙ  ��  ΟΟΧΧΙΙ  ��  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

Συµπέρασµα: 

Προτείνεται η αποδοχή του αιτήµατος  � 

Προτείνεται η απόρριψη του αιτήµατος � 

διότι……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Βεβαιώνω αναφορικά µε τον αιτούντα/ την αιτούσα ότι, δεν είµαι σύζυγος ή συγγενής 

εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή θετό του/της τέκνο του/της, καθώς 

και ότι δεν τελώ σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας µαζί του/της ούτε και έχω πρόδηλο 

συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης του/της (άρθρο 36 ΥΚ και άρθρο 7 Κώδικα 

Συµβολαιογράφων). 

 

 

….…/……/201... 

 

Ο/H Γεν. Πρόξενος ή Πρόξενος  

 

 

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ



 1 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

Σχετικά µε την από ……………………………………..δήλωση πολιτογράφησης 

του/της ……………………………...………………………………………………………………. 

ον. πατρός……..……………………. και ον. µητρός ………………………...(σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 του Ν.3284/04), βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω  

�� έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

��  δεν έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα εξής: 

1. Ιστορική διαδροµή ανιόντων: 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Εγγραφή σε Προξενικά µητρώα ίδιου (-ας) και ανιόντων: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Επισκέψεις στην Ελλάδα ιδίου/ας ή ανιόντων: 

Αρκετές � Λίγες � Καθόλου � Αδύνατες � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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……………..………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

5. Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ίδιου (-ας) ή ανιόντων: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας: 

Άριστη � Καλή � Μέτρια � Καθόλου � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού: 

Άριστη � Καλή � Μέτρια � Καθόλου � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ∆ραστηριότητες/συµµετοχή σε οµογενειακές εκδηλώσεις, φορείς κ.λπ.: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Ελληνική συνείδηση: 

Σε υψηλό βαθµό � Σχετικά καλά � Μέτρια � Όχι � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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Συµπέρασµα: 

Προτείνεται η αποδοχή του αιτήµατος  � 

Προτείνεται η απόρριψη του αιτήµατος � 

διότι……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Βεβαιώνω αναφορικά µε τον αιτούντα/ την αιτούσα ότι, δεν είµαι σύζυγος ή συγγενής 

εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή θετό του/της τέκνο του/της, καθώς 

και ότι δεν τελώ σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας µαζί του/της ούτε και έχω πρόδηλο 

συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης του/της (άρθρο 36 ΥΚ και άρθρο 7 Κώδικα 

Συµβολαιογράφων). 

 

 

 

….…/……/201... 

 

Ο/Η Επικεφαλής του  

Γραφείου Συνδέσµου 

 

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 

 

 

� Παρέχεται η σύµφωνη γνώµη του/της: 

:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

(η έκθεση υποβάλλεται στην αρµόδια Πρεσβεία για τη παροχή σύµφωνης γνώµης) 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Σχετικά µε την από ……………………………………..δήλωση πολιτογράφησης 

του/της ……………………………...………………………………………………………………. 

ον. πατρός……..……………………. και ον. µητρός ………………………...(σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 του Ν.3284/04), βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω 

�� έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

��  δεν έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα εξής: 

 

1. Ιστορική διαδροµή ανιόντων: 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Εγγραφή σε Προξενικά µητρώα ίδιου (-ας) και ανιόντων: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Επισκέψεις στην Ελλάδα ιδίου/ας ή ανιόντων: 

Αρκετές � Λίγες � Καθόλου � Αδύνατες � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 
 

5. Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ίδιου (-ας) ή ανιόντων: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας: 

Άριστη � Καλή � Μέτρια � Καθόλου � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Γνώση στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και Ελληνικού πολιτισµού: 

ΆΆρριισσττηη  ��  ΕΕππααρρκκήήςς  ��  ΑΑννεεππααρρκκήήςς  ��  

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………... 
 

8. ∆ραστηριότητες/συµµετοχή σε οµογενειακές εκδηλώσεις, φορείς κ.λπ.: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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9. Ελληνική συνείδηση: 

Σε υψηλό βαθµό � Σχετικά καλά � Μέτρια � Όχι � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Συµπέρασµα: 

Προτείνεται η αποδοχή του αιτήµατος  � 

Προτείνεται η απόρριψη του αιτήµατος � 

διότι……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Βεβαιώνω αναφορικά µε τον αιτούντα/ την αιτούσα ότι, δεν είµαι σύζυγος ή συγγενής 

εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή θετό του/της τέκνο του/της, καθώς 

και ότι δεν τελώ σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας µαζί του/της ούτε και έχω πρόδηλο 

συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης του/της (άρθρο 36 ΥΚ και άρθρο 7 Κώδικα 

Συµβολαιογράφων). 

 

….…/……/201... 

 

Ο/Η ∆ιευθύνων του  

Προξενικού Γραφείου 

 

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 

� Παρέχεται η σύµφωνη γνώµη του/της: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

(η έκθεση υποβάλλεται στην αρµόδια Πρεσβεία για τη παροχή σύµφωνης γνώµης) 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ/ΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 

Σχετικά µε την από ……………………………………..δήλωση πολιτογράφησης 

του/της ……………………………...………………………………………………………………. 

ον. πατρός……..……………………. και ον. µητρός ………………………...(σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 του Ν.3284/04), βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω  

�� έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

��  δεν έχει την οµογενειακή ιδιότητα 

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα εξής: 

1. Ιστορική διαδροµή ανιόντων: 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Εγγραφή σε Προξενικά µητρώα ίδιου (-ας) και ανιόντων: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

(κύριο όνοµα)……………..…………………………………………………………………………. 

(επώνυµο)……………..…………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Επισκέψεις στην Ελλάδα ιδίου/ας ή ανιόντων: 

Αρκετές � Λίγες � Καθόλου � Αδύνατες � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ
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……………..………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

5. Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα ίδιου (-ας) ή ανιόντων: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας: 

Άριστη � Καλή � Μέτρια � Καθόλου � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού: 

Άριστη � Καλή � Μέτρια � Καθόλου � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ∆ραστηριότητες/συµµετοχή σε οµογενειακές εκδηλώσεις, φορείς κ.λπ.: 

 ΝΑΙ � ΟΧΙ �  

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Ελληνική συνείδηση: 

Σε υψηλό βαθµό � Σχετικά καλά � Μέτρια � Όχι � 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ



 3 

 

Συµπέρασµα: 

Προτείνεται η αποδοχή του αιτήµατος  � 

Προτείνεται η απόρριψη του αιτήµατος � 

διότι……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Βεβαιώνω αναφορικά µε τον αιτούντα/ την αιτούσα ότι, δεν είµαι σύζυγος ή συγγενής 

εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή θετό του/της τέκνο του/της, καθώς 

και ότι δεν τελώ σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας µαζί του/της ούτε και έχω πρόδηλο 

συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης του/της (άρθρο 36 ΥΚ και άρθρο 7 Κώδικα 

Συµβολαιογράφων). 

� Βεβαιώνω ότι έχω την Ελληνική ιθαγένεια 

 

 

….…/……/201... 

 

Ο/H Άµισθος/η Πρόξενος 

 

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

� Παρέχεται η σύµφωνη γνώµη του/της: 

:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ



ΠΡΟΣ:  

Υπουργείο Εσωτερικών/ ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας 

ΘΕΜΑ: 

Αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου 

…………………………….................................. 

 
Όνοµα:…………………………………………………. 
 
Επώνυµο:……………………………………………... 
 
Όνοµα πατέρα:……………………………................. 
 
Όνοµα µητέρας:……………………………................ 
 
Τόπος γέννησης:…………………………................. 
 
Ηµεροµηνία γέννησης:………………………………. 
 
Όνοµα συζύγου:……………………………................. 
 
Επώνυµο συζύγου:………………………................... 
 
Αριθµός ανήλικων τέκνων:…………………………... 
 
 
∆ιεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθµός): 
 
………………............................................................... 
 
……………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
Συνηµµένα δικαιολογητικά: 

- πρακτικό ορκωµοσίας 
- πράξη καθορισµού ηλικίας 

 
Εφόσον είναι γονέας ανήλικου/ων τέκνου/ων: 

- πιστοποιητικό γέννησης ανήλικου τέκνου 
- πράξη καθορισµού ηλικίας ανήλικου τέκνου 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είµαι 

εγγεγραµµένος/η σε άλλο ∆ήµο της 

Ελλάδας και προκειµένου να εγγραφώ 

στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου σας, 

υποβάλω κατά περίπτωση τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

 

Άγαµος/η* 

�Παρακαλώ για την έναρξη 

οικογενειακής µερίδας στο όνοµά µου  

 

Έγγαµος/η µε αλλοδαπό/η 

�Παρακαλώ για την έναρξη 

οικογενειακής µερίδας στο όνοµά µου 

καθώς και για την εγγραφή σε αυτήν:  

Α. του/των ανήλικου/ων τέκνου/ων µου 

Β. και της/του αλλοδαπού/ής συζύγου 

µου (µε ενδεικτική εγγραφή) 

 

Έγγαµος/η µε Έλληνα ή Ελληνίδα 

�Παρακαλώ για την εγγραφή µου στην 

υπ’ αρ. ……………….οικογενειακή 

µερίδα του/της συζύγου µου 

 
 
 
 

Ηµεροµηνία αίτησης: 
 
 
 
 
 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 
 
 

(υπογραφή) 
 

                                                 
* Αφορά και τις περιπτώσεις διαζευγµένων ή 
σε χηρεία 

Α.Β.Ε....................... 
 

ΑΤΕΛΩΣ  

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ



          
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
 

Γενικό Προξενείο ή Προξενείο ή Προξενικό Γραφείο  
ή Γραφείο Συνδέσµου της Πρεσβείας της Ελλάδας  
στ…......................................... 

 
 

Αριθµός Πρακτικού………….. 
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

 

Στ.…………….……………………………………………...…σήµερα την 

………………… του µηνός ……………………….. του έτους δύο χιλιάδες 

……………….…………………………………(201……) ενώπιον εµού, του/της 

Γενικού/ής Προξένου ή Προξένου ή ∆ιευθύνοντος/ουσας το Προξενικό 

Γραφείο ή το Γραφείο Συνδέσµου της Ελλάδος στ… ………………… 

παρουσιάστηκε ο/η …………………………….. (κύριο όνοµα) 

……………………………. (επώνυµο) 

του…………………………………..(πατρώνυµο), του/της οποίου/ας εγκρίθηκε  

η αίτηση πολιτογράφησης µε την Α.Π. Φ………………………………………….. 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

………………..(τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη, ως εξής: 

 

«Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο 

Σύνταγµα και στους Νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα 

καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης» 

 

 

Ο/Η Ορκισθείς/σα       Ο/Η Ορκίσας 

 

 

  

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 
 

προξενικό 
τέλος αξίας 

€ 15,00 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ



          
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
 

Άµισθο Προξενείο της Ελλάδας στ…......................................... 

 
 

Αριθµός Πρακτικού………….. 
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

 

Στ.…………….……………………………………………...…σήµερα την 

………………… του µηνός ……………………….. του έτους δύο χιλιάδες 

……………….…………………………………(201……) ενώπιον εµού, του/της 

Επίτιµου Προξένου της Ελλάδος στ… ………………… παρουσιάστηκε ο/η 

…………………………….. (κύριο όνοµα) ……………………………. (επώνυµο) 

του…………………………………..(πατρώνυµο), του/της οποίου/ας εγκρίθηκε  

η αίτηση πολιτογράφησης µε την Α.Π. Φ………………………………………….. 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

………………..(τεύχος Β') και έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη, ως εξής: 

 

«Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο 

Σύνταγµα και στους Νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα 

καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης» 

 

 

Ο/Η Ορκισθείς/σα       Ο/Η Ορκίσας 

 

 

 

 

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 
 
 

προξενικό 
τέλος αξίας 

€ 15,00 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ



              
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
(ΠΟΛΗ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  
ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ  
ή ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 
E-mail: …………………………………. 
Fax: +……………………………………. 
                    

 
 

 

ΠΡΑΞΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Το (........τίτλος Προξενείου/Προξενικού Γραφείου κ.ο.κ……….) της Πρεσβείας της 

Ελλάδος στ... (όνοµα πόλης), έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις περί καθορισµού αδήλωτων που βρίσκονται στο εξωτερικό. 

2. Την υπ’ αριθµ. (…αριθµός πρωτοκόλλου…) από (..ηµεροµηνία..) Ληξιαρχική 

Πράξη Γέννησης του Ληξιαρχείου του ∆ήµου (..όνοµα ∆ήµου..), από την οποία 

προκύπτει ότι ο/η (..όνοµα ΕΠΩΝΥΜΟ…) γεννήθηκε στην (…όνοµα πόλης ή 

∆ήµου ή ∆.∆.…) (…όνοµα χώρας….). 

 

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ 

Ως έτος γέννησης του/της ανωτέρω το χίλια …………………………… (έτος αριθµητικά). 

 

(..Όνοµα πόλης..), ηη/µµ/εε 

Ο Γενικός Πρόξενος/Πρόξενος/∆ιευθύνων 

 

Όνοµα Επώνυµο 

(τίθεται στρογγυλή σφραγίδα) 

 

ΑΔΑ: ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ


