
Η διαδικασία  συνέντευξης  εξετάζει  εάν  έχετε  τις  προϋποθέσεις  που  ο  Νόμος

ορίζει  για  την  απόκτηση  της  ελληνικής  ιθαγένειας.  Οι  προϋποθέσεις  αυτές

εξετάζουν  το  βαθμό στον  οποίο   αποτελείτε  ενταγμένο και  κοινωνικά ενεργό

μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό πέρα από τις γνώσεις σας σε

θέματα ιστορίας, γεωγραφίας και θεσμών εξετάζεται από την Επιτροπή  αρχικά  η

ικανότητα  σας  να  επικοινωνείτε  μέσω της  ελληνικής  γλώσσας.  Η  επικοινωνία

μέσω της ελληνικής γλώσσας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική ως δείκτης ένταξης

στην ελληνική κοινωνία. Σημαντικά επίσης θεωρούνται και στοιχεία από τα οποία

φαίνεται  η  ένταξη  σας  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ζωή  της  Ελλάδας
(Επαγγελματική  και  εν  γένει  οικονομική  δραστηριότητα,  Συμμετοχή  σε  κοινωνικές  οργανώσεις,

Συλλόγους)  . Στο έντυπο, που ακολουθεί το οποίο  σας αποστέλλεται μαζί με την

πρόσκληση απαριθμούνται δικαιολογητικά που μπορείτε να προσκομίσετε κατά

την  ημέρα συνέντευξης για κάθε κατηγορία ουσιαστικών προϋποθέσεων που

εξετάζονται από την Επιτροπή.  

Ακολούθως  εφόσον  υποβάλλετε  κάποια  δικαιολογητικά  από  αυτά  που

αναφέρονται στο έντυπο  θα πρέπει να συμπληρώσετε  την υπεύθυνη δήλωση με

την οποία δίνετε την συγκατάθεση σας για οποιαδήποτε επεξεργασία τους.

 Σημειώνουμε  ότι  τα  δικαιολογητικά  δεν  έχουν  υποχρεωτικό  χαρακτήρα,

συνιστούμε όμως να προσκομίζονται  διότι λαμβάνονται υπόψη για την κρίση της

Επιτροπής.  Σε  καμία  όμως  περίπτωση,  δεν  υποκαθιστούν  τη  διαδικασία  της

συνέντευξης .   



Δικαιολογητικά που δύνασθε να υποβάλλετε ανά κατηγορία ουσιαστικών 
προϋποθέσεων:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιμέρους κριτήρια Ενδεικτικά δικαιολογητικά και τεκμήρια

1.  Επάρκεια  γνώσης
της Ελληνικής γλώσσας

1. Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας Πιστοποιητικά  γλωσσομάθειας,  πτυχία  φοίτησης  σε
ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς κτλ. 

2.  Ομαλή  ένταξη  του
αιτούντος  στην
κοινωνική  και
οικονομική ζωή 

2.1.1. Επαγγελματική και εν γένει οικονομική
δραστηριότητα

Επαγγελματικά  βιογραφικά,  επαγγελματικές  άδειες/
άδειες  ασκήσεως  επαγγέλματος  (από  δημόσιες
αρχές),  βεβαιώσεις  του  οικείου  επαγγελματικού
επιμελητηρίου,  δηλώσεις  έναρξης  επιτηδεύματος,
άδειες καταστημάτων, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση
Α.Φ.Μ.  επιχείρησης,  βεβαίωση αποδοχών,  βεβαίωση
Ο.Α.Ε.Δ.,  καταστατικό  εταιρείας,  δηλώσεις  προς
Δ.Ο.Υ.  και  εκκαθαριστικά  σημειώματα.  συστατικές
επιστολές εργοδοτών ή προϊσταμένων κλπ. 

2.1.2.  &  2.1.3.  Σταθερή  εκπλήρωση
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Αντίγραφο  φορολογικής  δήλωσης,  εκκαθαριστικό
εφορίας, εκκαθαριστικών εκπλήρωσης ασφαλιστικών
υποχρεώσεων  από  τον  ή  τους  οικείους
ασφαλιστικούς φορείς,  βεβαιώσεις φορολογικής και
ασφαλιστικής  ενημερότητας,  βεβαίωση  χορήγησης
Α.Φ.Μ.,  βεβαίωση  εγγραφής  σε  Κλάδο  Κύριας
Ασφάλισης (λ.χ. Μητρώου Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών  κ.ο.κ.),   πιστοποίησης  κατοχής  Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) κλπ.

2.1.4. Κατά κυριότητα ιδιόκτητο ακίνητο Έντυπο  E9,  συμβολαιογραφικά  έγγραφα,
κτηματολογικές βεβαιώσεις κ.ο.κ. 

2.1.5. Περιουσιακή κατάσταση Εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογική δήλωση (έντυπο
Ε9),  βεβαιώσεις  τραπεζικών καταθέσεων,  βεβαίωση
εργοδότη  περί  αποδοχών,  πράξη  σύστασης
προσωπικών  εταιρειών  ή  καταστατικού  ανώνυμης
εταιρείας κ.α. 

2.2.1. Εξοικείωση με την ελληνική ιστορία και
τον ελληνικό πολιτισμό

Ο,τιδήποτε κρίνει ο ενδιαφερόμενος

2.2.2. Φοίτηση σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς
φορείς 

Απολυτήρια,  πτυχία,  βεβαιώσεις  σπουδών,
πιστοποιητικά φοίτησης κλπ

2.2.3.  Συμμετοχή  σε  κοινωνικές  οργανώσεις,
συλλογικούς φορείς 

Κάρτες  μέλους  ή  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  ή
στοιχείο  από  το  οποίο  προκύπτει  η  συμμετοχή  σε
φορείς και  συλλογικότητες της ελληνικής κοινωνίας
των πολιτών, συστατική πράξη ή οργανισμός νομικού
προσώπου, όπως καταστατικό σωματείου, βεβαίωση
μέλους συλλόγου,  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του  Ν.1599/1986  στην  οποία  αναγράφονται  τα
ταυτοποιητικά στοιχεία του συλλογικού φορέα, κλπ. 

2.2.4. Συγγενικός και εξ αγχιστείας συγγένεια
με Έλληνα πολίτη  

Δημοτολογικές και ληξιαρχικές βεβαιώσεις κλπ. 
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
στην οποία περιγράφονται οι συγγενικοί δεσμοί του
υποψηφίου με Έλληνες πολίτες,  ώστε η αναζήτηση
των  σχετικών  δημοτολογικών  δικαιολογητικών  να
γίνεται αυτεπάγγελτα. 

2.2.5. Δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητες Βραβεία,  δημόσιες  ανακοινώσεις  και  ό,τιδήποτε
κρίνει πρόσφορο ο ενδιαφερόμενος. 

Δυνατότητα  ενεργούς
και  ουσιαστικής
συμμετοχής  στην
πολιτική  ζωή  του
τόπου με σεβασμό στις
θεμελιώδεις  αρχές που
την διέπουν

3.1.  Συμμετοχή  σε  ενώσεις,  σωματεία  και
συλλογικότητες 

Κάρτες  μέλους  ή  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  ή
στοιχείο  από  το  οποίο  προκύπτει  η  συμμετοχή  σε
ενώσεις  της  εγχώριας  ή  τοπικής  πολιτικής  ζωής,
βεβαιώσεις- αποδείξεις συνδρομής 

3.2. Συμμετοχή σε δημοτικές εκλογές Κάθε  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ειδικούς  εκλογικούς
καταλόγους μακροχρονίως διαμενόντων αλλοδαπών,
βεβαίωση  συμμετοχής  στις  εκλογές  από  την  οικεία
εφορευτική επιτροπή. 



Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης ουσιαστικών προϋποθέσεων

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής- Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α΄ & Κοινωνικών 
Υποθέσεων- Τμήμα Πολιτογράφησης

Ο/Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2): 
Τόπος – Χώρα Γέννησης:
Αριθμός Άδειας Διαμονής: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Α) Ενημερώθηκα με σαφήνεια για το σύνολο των ουσιαστικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπό
μου για την ικανοποίηση του αιτήματος πολιτογράφησής μου στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποβολής
της αίτησης πολιτογράφησης ΝΑΙ  ΟΧΙ  ,

Β)  Παρέχω  τη  ρητή,  ελεύθερη  και  σαφή  συγκατάθεσή  μου  στην  επεξεργασία  των  απλών  προσωπικών  μου
δεδομένων, όπως αυτά απαριθμούνται κατωτέρω ΝΑΙ  ΟΧΙ  . Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει τη
συλλογή, την επεξεργασία, τη σύνταξη πρακτικού και την τήρηση αρχείου δεδομένων που αφορούν στα προσωπικά μου στοιχεία,
ενώ, μετά τη σύνταξη του πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης, καταστρέφεται το σχετικό αρχείο.

Γ) Στην περίπτωσή μου πληρούνται οι ακόλουθες ουσιαστικές προϋποθέσεις, τις οποίες επιβεβαιώνω, αναγράφοντας και την τυχόν
προσκομιδή δικαιολογητικών:  

ΟΟΥΣΙΑΣΤΙΚΈΣΥΣΙΑΣΤΙΚΈΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ  Συγκατατίθε
μαι στην 
επεξεργασία:

Αν προσκομίσετε 
δικαιολογητικά, 
διευκρινίστε ποια:

1. Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας 
                

2.1.1. Επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα                 

2.1.2.  &  2.1.3.  Σταθερή  εκπλήρωση  φορολογικών  και  ασφαλιστικών
υποχρεώσεων                 

2.1.4. Κατά κυριότητα ιδιόκτητο ακίνητο                 

2.1.5. Περιουσιακή κατάσταση                 

2.2.1. Εξοικείωση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό                 

2.2.2. Φοίτηση σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς                 

2.2.3. Συμμετοχή σε κοινωνικές οργανώσεις, συλλογικούς φορείς                 

2.2.4. Συγγενικός και εξ αγχιστείας συγγένεια με Έλληνα πολίτη                 

2.2.5. Δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητες                 

3.1. Συμμετοχή σε ενώσεις, σωματεία και συλλογικότητες                 

3.2. Συμμετοχή σε δημοτικές εκλογές                 



Παρατηρήσεις υποψηφίου: 

Ημερομηνία: ……../……../2010
 

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα 

 
(Υπογραφή)

(1)  Αναγράφεται  από  τον  ενδιαφερόμενο  πολίτη  ή  Αρχή  ή  η  Υπηρεσία  του  δημόσιου  τομέα,  που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν  ο  υπαίτιος
αυτών  των  πράξεων  σκόπευε  να  προσπορίσει  στον  εαυτόν  του  ή  σε  άλλον  περιουσιακό  όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα. 


