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Θέμα: Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ 
Τουρκίας  
 

Εν όψει των δυσκολιών που έχουν ανακύψει στην απόκτηση άδειας διαμονής και στην απο-
νομή ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) που προέρχονται από την Τουρκία, πα-
ρέχονται οι εξής οδηγίες: 

 
Α.  Oμογενείς οι οποίοι γεννήθηκαν στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο) και διαμένουν 
στην Ελλάδα 
 
Για τις περιπτώσεις ομογενών (Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου) οι οποίοι διαμένουν στην 
Ελλάδα και διέθεταν κατά το παρελθόν Δελτία Ταυτότητας Αλλοδαπού με αναγραφόμενη εθνικό-
τητα «ελληνική» και έχουν καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές (ιδίως από τις αστυνομικές), ως 
πρόσωπα «τουρκικής υπηκοότητας/ιθαγένειας» ή «ακαθορίστου/αδιευκρίνιστης υπηκοότη-
τας/ιθαγένειας», και των οποίων η ισχύς έχει λήξει, θα θεωρούνται εφεξής ανιθαγενείς ομογενείς 
και θα πολιτογραφούνται ως τέτοιοι εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 
περί απώλειας της τουρκικής ιθαγένειας ή ότι δεν διαθέτουν τουρκική ιθαγένεια.  
 
Επειδή η τουρκική ιθαγένεια σε πολλά από αυτά τα πρόσωπα έχει αφαιρεθεί στο απώτερο παρελ-
θόν (ενδεχομένως και πολλές δεκαετίες πριν), οι υπηρεσίες σας οφείλουν να κάνουν δεκτά και πι-
στοποιητικά των τουρκικών αρχών (νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα) τα οποία δεν είναι 
πρόσφατα.  
 
Συνεπώς, ως προς τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πολιτογράφησης των ανωτέρω προσώ-
πων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Ε.Ι. παρακαλούμε για τα εξής:  
- αντίγραφα των παλαιών Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού ή οποιασδήποτε μη ισχύουσας άδειας 
διαμονής να γίνονται κατά παρέκκλιση δεκτά από τις υπηρεσίες σας, χωρίς να απαιτείται δηλαδή 
τίτλος διαμονής σε ισχύ (Ε.Δ.Τ.Ο., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς, κ.ο.κ.). Ειδικότερα έχο-
ντας υπόψη ότι κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους δεν διαθέτουν αντίγραφα παλαιών και μη ι-
σχυόντων διαβατηρίων τύπου ΟΤΑ (Ομογενείς Τουρκίας, Αλβανίας) ή διαβατηρίων Τουρκικών Αρ-
χών, η απόδειξη της ταυτότητας τους μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσον (π.χ. πιστοποιη-
τικό οικογενειακής κατάστασης ή  παλαιά ταυτότητα τουρκικών αρχών, με αντίγραφο διπλώματος 
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οδήγησης, βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα, απολυτηρίου ελληνικού σχολείου, κ.λ.π.) κατόπιν συ-
μπλήρωσης από πλευράς τους  υπεύθυνης δήλωσης περί αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής δια-
βατηρίου σε ισχύ.   
Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και το σχηματισμό του φακέλου πολιτογράφησης, ο οποί-
ος εκτός των ανωτέρω περιλαμβάνει ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης/βάπτισης του αι-
τούντος, η υπηρεσία σας προβαίνει στις προβλεπόμενες εκ του νόμου αυτεπάγγελτες αναζητήσεις 
(ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης, γνώμη αστυνομικών αρχών περί μη συνδρομής λόγων δημό-
σιας ή εθνικής ασφάλειας) καταχωρώντας στο Ο.Π.Σ. ως στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος τα 
αναγραφόμενα στοιχεία του στα παλαιά Δελτία Ταυτότητας Αλλοδαπού ή σε οποιαδήποτε άλλης 
μορφής παλαιάς άδειας,  και στη συνέχεια αποστέλλει τον οικείο φάκελο στη Διεύθυνση Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση σχετικής απόφασης.  
 
Υπενθυμίζεται ότι, εκτός των ανωτέρω ειδικών περιπτώσεων, όσοι ομογενείς εκ Τουρκίας είχαν κατά 
το παρελθόν Δελτία Ταυτότητας Αλλοδαπού και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εξακολουθούν 
να έχουν τη δυνατότητα εφοδιασμού τους με Ε.Δ.Τ.Ο. (αόριστης διάρκειας) βάσει των διατάξεων 
της υπ’ αρ. 4000/3/84/13-1-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 53/Β/16-1-2014), απευθυνόμενοι στις κατά τόπους 
αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, υποβάλλοντας τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία, μετά τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο. έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλλουν αίτηση πολιτογράφησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.3838/2010. 
 
 
B. Ομογενείς (Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου) οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν 
διαθέτουν αλλοδαπή ιθαγένεια (ανιθαγενείς) 
 
Στην περίπτωση αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, διαμένουν μόνιμα στη χώρα και διέ-
θεταν (οι γονείς τους ή και οι ίδιοι) άδειες παραμονής ως ομογενείς από τις ελληνικές αστυνομικές 
αρχές ή διαβατήρια τύπου Ο.Τ.Α. ή εν γένει έχουν καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές (ιδίως από 
τις αστυνομικές), ως πρόσωπα ελληνικής εθνικότητας και τουρκικής/ακαθόριστης/αδιευκρίνιστης 
ιθαγένειας ή υπηκοότητας, εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την κτήση αλλοδαπής ιθα-
γένειας (όπως λόγω χάρη είναι η μακρόχρονη διαμονή σε τρίτη χώρα), διαπιστώνεται η ελληνική 
τους ιθαγένεια από γέννηση σε ελληνικό έδαφος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί ανιθαγέ-
νειας (άρθρο 1 παρ.2 του Ν.3284/2004, άρθρο 1 παρ.2 του Ν.1438/1984, άρθρο 1 εδ.δ’ του 
ΝΔ3370/1955, άρθρο 14 εδ.γ2 ΑΝ έτους 1856. κ.ο.κ.) 
 

 
Για τη διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής από-
φασης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.2 του Ν.3284/2004. 
Με την υποβολή της σχετικής αίτησης συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά: 
- ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος από αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας 

- ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του 

- βεβαίωση αρμόδιας αλλοδαπής αρχής περί απώλειας ή μη κατοχής της τουρκικής ιθαγένειας, 

αφορούσα τον ίδιο ή τους γονείς του (βλ. και παραπάνω) 

- αντίγραφο από παλαιότερες άδειες διαμονής του ιδίου ή/και των γονέων του- με εθνικότητα ελ-

ληνική και τουρκική/ακαθόριστη/αδιευκρίνιστη ιθαγένεια ή υπηκοότητα, παλαιά διαβατήρια τύ-

που Ο.Τ.Α. του ιδίου ή/και των γονέων του-, κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του φακέλου προκύψει κατά το παρελθόν διαμονή του ιδίου ή 
των γονέων του σε τρίτη χώρα, θα διερευνάται με τη συνδρομή της οικείας προξενικής αρχής, κατά 
πόσο ο αιτών έχει αποκτήσει την αλλοδαπή ιθαγένεια της χώρας αυτής ή όχι. Σημειώνεται ότι για 
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τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής δεν απαιτείται η κατάθεση ισχύουσας άδειας διαμονής στην 
Ελλάδα και ισχύοντος διαβατηρίου, εφόσον δεν δύνανται να κατέχουν τέτοια.  
 
Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την ταυτοπροσωπία συγκεκριμένου προσώπου ή αμφιβολιών 
περί της ομογενειακής ιδιότητάς του, η αρμόδια υπηρεσία ζητά κατά την κρίση της περαιτέρω δι-
καιολογητικά και παραπέμπει αμελλητί τον φάκελο στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Ε-
σωτερικών για περαιτέρω έρευνα και παροχή απόψεων.  
 
Τέλος επισημαίνεται ότι για πρόσωπα γεννημένα στην Ελλάδα πριν τις 8.5.1984 από γάμο ομογε-
νούς πατρός εκ Τουρκίας, ο οποίος ήταν εφοδιασμένος με διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α. ή κατεί-
χε/κατέχει άδεια διαμονής ως πρόσωπο ελληνικής εθνικότητας και τουρκι-
κής/ακαθόριστης/αδιευκρίνιστης ιθαγένειας ή υπηκοότητας, η ιθαγένεια καθορίζεται ως εξής: 
(α) αν η μητέρα ήταν ομοίως εφοδιασμένη με διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α. ή κατείχε / κατέχει άδεια 
διαμονής ως πρόσωπο ελληνικής εθνικότητας και τουρκικής / ακαθόριστης / αδιευκρίνιστης ιθαγέ-
νειας ή υπηκοότητας, το τέκνο δύναται να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με βάση την αρχή του 
εδάφους σε συνδυασμό με τις οικείες περί ανιθαγένειας διατάξεις, εφόσον προσκομισθεί βεβαίω-
ση περί μη κατοχή τουρκικής ιθαγένειας. Αφορά άτομα που έχουν γεννηθεί από 17-02-1981 (ημε-
ροχρονολογία κατά την οποία η υπήκοος Τουρκίας προσέδιδε την τούρκικη ιθαγένεια στα τέκνα 
της σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2383/1981 σε ισχύ από 17.02.1981, όπως τροποποίησε το άρ-
θρο 1 του νόμου 403/1964. 
(β) αν η μητέρα είναι Τούρκος πολίτης, θα πρέπει να διερευνηθεί, αν με τις ισχύουσες κατά περί-
πτωση τουρκικές διατάξεις το τέκνο αποκτά/αποκτούσε την αλλοδαπή ιθαγένεια της μητέρας του. 
Σε αρνητική περίπτωση το τέκνο δύναται να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με βάση την αρχή 
του εδάφους σε συνδυασμό με τις οικείες περί ανιθαγένειας διατάξεις.  
(γ) αν η μητέρα ήταν Ελληνίδα πολίτης (δημοτολογημένη) κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου, τότε 
αυτό αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 ε-
δ.β’ του Ν.Δ. 3370/1955 («Ο εξ Ελληνίδος μητρός τεχθείς, εάν ο πατήρ αυτού είναι άπολις») ή του 
άρθρου 14 εδ, γ’ του Α.Ν. του 1856 («Έλλην είναι ο εν Ελλάδι γεννηθείς εκ πατρός ή μητρός αδήλων 
ή ιθαγένειας αδήλου»). Αν η μητέρα ήταν Ελληνίδα κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου, απώλεσε δε 
την ελληνική ιθαγένεια λόγω κτήσης της τουρκικής ιθαγένειας (σύμφωνα με τον Τουρκικό Νόμο 
περί Ιθαγένειας υπ’αρ.403 του 1964 προβλεπόταν η αυτοδίκαιη κτήση της τουρκικής ιθαγένειας 
για αλλοδαπή που παντρευόταν Τούρκο πολίτη), το τέκνο δύναται να αποκτήσει την ελληνική ιθα-
γένεια με δήλωση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.1 του Κ.Ε.Ι. Αν η μητέρα απέ-
κτησε την ελληνική ιθαγένεια μετά τη γέννηση του τέκνου, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί ποια ι-
θαγένεια κατείχε η μητέρα κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου και κατ’ αντιστοιχία αυτό να υπα-
χθεί στις υποπεριπτώσεις (α) ή (β). 
 

Ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εξέταση των αιτήσεων. 
 
Α. Η μητέρα του αιτούντος, Ελληνίδα υπήκοος, παντρεύτηκε σε υποστατό για το τότε ελληνικό δί-
καιο γάμο τον πατέρα του αιτούντος ο οποίος θεωρήθηκε τούρκος υπήκοος και απώλεσε (δια της 
καταχώρησης σχετικής αναφοράς στα δημοτολόγια του ελληνικού Δήμου) την ελληνική της ιθαγέ-
νεια γιατί το τουρκικό δίκαιο προέβλεπε μέχρι 11-06-20031 την λόγω γάμου κτήση της τουρκικής 
ιθαγένειας. Αν όμως προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση της αλλοδαπής αρχής ότι ο πατέρας του 
αιτούντος είχε απωλέσει την τουρκική ιθαγένεια προ του γάμου του, τότε η ιθαγένειά του καθορί-
ζεται από τη γέννησή του ως τέκνο Ελληνίδας πολίτη και ανιθαγενούς και δεν λαμβάνεται υπόψη η 
προφανώς λανθασμένη καταχώριση της απώλειας της ιθαγενείας της μητέρας του.  

                                                 
1 Άρθρο 1 του νόμου 4866, σε ισχύ από 12.06.2003, όπως τροποποίησε το άρθρο 5 του νόμου 403/1964 
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Β. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί τουρκικής ιθαγένειας του 19812, η μητέρα αποδίδει 
την ιθαγένεια στα τέκνα της όπως και ο πατέρας. Ως εκ τούτου, όσοι έχουν γεννηθεί από 17-02-
1981 από μητέρα υπήκοο Τουρκίας, θα πρέπει να θεωρείται ότι κατέχουν την τουρκική ιθαγένεια, 
εκτός αν την έχουν απωλέσει μεταγενέστερα.  
 
Γ. Ομογενείς (Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 
1Β του ΚΕΙ (κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω 
αποφοίτησης από ΑΕΙ/ΤΕΙ). 
Σε περίπτωση που ο αιτών κατείχε άδεια παραμονής ως ομογενής από τις ελληνικές αστυνομικές 
αρχές ή κατείχε διαβατήριο Ο.Τ.Α., ή εν γένει έχει καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές (ιδίως από 
τις αστυνομικές), ως πρόσωπο ελληνικής εθνικότητας και τουρκικής/ακαθόριστης/αδιευκρίνιστης 
ιθαγένειας ή υπηκοότητας και πλέον αδυνατεί να ανανεώσει το διαβατήριο ή/και την άδεια παρα-
μονής του, απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης ισχύουσας άδειας παραμονής και ισχύο-
ντος διαβατηρίου, εφόσον προσκομίσει τα παλαιότερα ταυτοποιητικά του έγγραφα, βάσει των ο-
ποίων αναγνωριζόταν από τις ημεδαπές αρχές ως ομογενής εκ Τουρκίας.   
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 

 Ο Ειδικός Γραμματέας  
  

 
 

Λάμπρος Μπαλτσιώτης 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
- Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
(με την παράκληση ανάρτησης της  
εγκύκλιου στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών) 
- Γραφείο Τύπου 
 
Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Εξωτερικών  
-Γραφείο Υπουργού 
Βασ. Σοφίας 5, ΤΚ 106 71 Αθήνα 
- Α4 Δ/νση Τουρκίας 
Ακαδημίας 1, ΤΚ 106 71 Αθήνα 
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Αλλοδαπών   
Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα 
(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση  
της παρούσας εγκυκλίου στα Τμήματα Αλλοδαπών) 
3. Συνήγορος του Πολίτη 
Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 104 32Αθήνα  
4. Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 
Λ. Καποδιστρίου 17 
ΤΚ 15 237, Φιλοθέη 

                                                 
2 Άρθρο 1 του νόμου 2383, σε ισχύ από 17.02.1981, όπως τροποποίησε το άρθρο 1 του νόμου 403/1964 
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5. Σύλλογος Ιμβρίων 
Ελευθερίου Βενιζέλου 80  
171 22 Νέα Σμύρνη/Αττική 
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