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ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Το άτομο που θέλει να κάνει αίτηση χρειάζεται 

✔ Να είναι ανήλικος/η ή ενήλικος/η  που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία είτε 

εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(δημοτικό+ 

γυμνάσιο) είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο +λύκειο) σε 

σχολείο που ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα. Στα 

σχολεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς 

και οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

✔ Να έχει άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

− Εάν έχει ολοκληρώσει την επιτυχή παρακολούθηση των τάξεων αυτών από την 

9η/7/2015 και έπειτα 

● Και είναι ανήλικος/η το χρόνο ολοκλήρωσης της φοίτησης στις τάξεις αυτές 🡪 

μπορεί να κάνει αίτηση έως την ηλικία των 21 ετών 

● Εάν είναι ενήλικος/η (έως και 23 ετών) κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης 

των τάξεων αυτών 🡪 μπορεί να κάνει αίτηση μέχρι και 3 χρόνια μετά την 

ολοκλήρωση αυτή 

− Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης θεωρείται 

η  30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών 

− Το νηπιαγωγείο δεν μετράται  

− Η παρακολούθηση του σχολείου πρέπει να είναι επιτυχής 
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ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (07) 
 

1. ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την  

παρακολούθηση 9 τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 

τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

παρακολούθηση 9 τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 

τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μετά την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

2. Α) ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 🡪 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Β) ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 🡪 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

χχΙΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

χχΙΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ* 

     ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ 

Γ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ  

     ΥΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ  

4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Η΄ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (εκτός εάν 

στερείται διαβατηρίου) 

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΤΑΞΕΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) Η’ ΕΞΙ ΕΤΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Ή ΤΩΝ ΓΟΝΈΩΝ  

7. ΠΑΡΑΒΟΛΟ - 100€ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 2163) 

Έκδοση παράβολου από www.gsis.gr ή από το ΚΕΠ και μετά η πληρωμή γίνεται 

στην τράπεζα 

 

* Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη 

Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα 

δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 

και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες 

μεταφραστές  

 

 

  Αντίγραφο της βεβαίωσης που 

αποδεικνύει το καθεστώς αυτό 

https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/08/3-961-1.pdf
https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/08/3-961-1.pdf
https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/08/4-961.pdf
https://g2red.org/wp-content/uploads/2017/08/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-5-%CE%95%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-9-7-2015-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
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** Προτείνουμε να δίνεται προτεραιότητα στη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, 

καθώς η απόκτηση της σε μερικές περιπτώσεις απαιτεί 1έως 2 μήνες  

 

*** Εάν είναι ενήλικο το άτομο και εάν το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει μια 

υπεύθυνη δήλωση για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου του. 

 


