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ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ & ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Παιδιά: 

✔ Να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα 

✔ Να είναι ανήλικα την ημέρα της υποβολής της αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας 

✔ Να έχουν γραφτεί στην πρώτη δημοτικού σε σχολείο (ελληνικό/ξένο) που ακολουθεί το 

υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας  

✔ Να συνεχίζουν να πηγαίνουν σε σχολείο όταν υποβάλλεται η αίτηση κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας 

Γονείς: 

✔ Την ημέρα γέννησης του παιδιού, ένας τουλάχιστον από τους γονείς να μένει νόμιμα 

στην Ελλάδα για 5 χρόνια (δηλαδή να μην υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ των αδειών 

παραμονής του/της) 

                       

Εάν κανένας από τους 2 γονείς δεν μένει νόμιμα στην Ελλάδα για 5 χρόνια την ημέρα γέννησης 

του παιδιού, μπορεί να γίνει αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας όταν ένας από τους γονείς 

συμπληρώσει 10 χρόνια νόμιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα, τα οποία όμως ξεκινούν 

έστω και μία ημέρα πριν από τη γέννηση του παιδιού. Δηλαδή, πρέπει τουλάχιστον ένας από 

τους γονείς να έχει άδεια παραμονής όταν γεννηθεί το παιδί, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει 

αίτηση όταν περάσουν 10 χρόνια από την έκδοση αυτής της άδειας διαμονής.  

 

✔ Και οι 2 γονείς πρέπει να βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα όταν κάνει αίτηση το παιδί 

(δηλαδή να μην έχει λήξει σε κάποιον από τους 2 η άδεια) 

✔ Τουλάχιστον ένας από τους 2 γονείς πρέπει να έχει μία από τις παρακάτω άδειες 

− Άδεια επί μακρόν διαμένοντος 

− Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας 

− Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε 

− Τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής 

προστασίας ή ανιθαγενούς 

− Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευόμενο από ισχύουσα άδεια 

διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς 

− Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς 

− Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (8) 

1. ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 09/07/2015 ΚΑΙ ΦΟΙΤΑ ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 08/07/2015 ΚΑΙ ΦΟΙΤΑ ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

3. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΑΜΟΣ     ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ 

Εάν ο γάμος έχει γίνει στη χώρα καταγωγής η οποία δεν συμμετέχει στη Συνθήκη της 

Χάγης, το πιστοποιητικό πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο* και επικυρωμένο από το 

ελληνικό προξενείο εκεί**  

ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ/ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΑΜΟ 🡪 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ 

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ που εκδίδουν οι κατά περίπτωση 

αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της ΕΛ.ΑΣ.) από τις οποίες 

να φαίνεται ότι ένας τουλάχιστον από τους γονείς έμενε νόμιμα στην Ελλάδα 5 χρόνια πριν 

γεννηθεί το παιδί ή μένει τώρα 10 χρόνια νόμιμα, τα οποία ξεκινούν τουλάχιστον μια μέρα 

πριν τη γέννηση του παιδιού   

6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του* 

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (εκδίδεται από τη Διεύθυνση του 

δημοτικού σχολείο) 

Εάν η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από το παιδί της Α΄ 

τάξης του δημοτικού σχολείου, χρειάζεται  η προσκόμιση μόνο βεβαίωσης/βεβαιώσεων 

παρακολούθησης ελληνικού σχολείου, που χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των 

σχολείων. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει: τις σχολικές τάξεις που παρακολούθησε το 

παιδί καθώς και την τάξη στην οποία φοιτά ή στην οποία έχει γραφτεί τη στιγμή υποβολής 

της δήλωσης-αίτησης των γονέων του. 

8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ - 100€ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 2163)   

Έκδοση παράβολου από το www.gsis.gr ή από 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 

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%B1-1-%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-09-07-2015-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%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://g2red.org/wp-content/uploads/2017/08/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-2-%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-09-07-2015-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%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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του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και 

όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές 

**Εξαιρούνται τα πιστοποιητικά των συγκεκριμένων χωρών που έχουν εκδοθεί πριν τις αναφερόμενες 

ημερομηνίες. Τα πιστοποιητικά αυτά επικυρώνονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης 

Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων του υπουργείου Εξωτερικών: 

− Πακιστάν και Νιγηρία: 30/12/2011 

− Αιθιοπία, Αλγερία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Κένυα, Λ.Δ. Κονγκό, Λιβύη, Μαρόκο, Σουδάν, 

Φιλιππίνες: 1/12/2012 

− Αφγανιστάν, Γκάνα, Ερυθραία, Μάλι, Μπαγκλαντές, Σενεγάλη, Σρι Λάνκα: 10/12/2012 


