
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 &  
                    Δραγατσανίου 2,                                                     Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019 
                    10183 Αθήνα                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 43109 
Τηλ.: 2131364365 
Ηλ. Δ/νση: egr.ithageneia@ypes.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 4 

του ν. 4604/2019 (Α’ 50). 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 

“Κλεισθένης I”)-…-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις.» (Α’ 133), 

β) των άρθρων 32 και 49 του  ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 

φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή της 

ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικά με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές 

διατάξεις.» (Α’ 50), 

γ) του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 

3284/2004 (Α΄217) και ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το άρθρο 32 του 

ν. 4604/2019 (Α’ 50), 

δ) του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 160) 

ε) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 210)              

στ) του ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116)  

ζ) των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

2. Το γεγονός ότι αναμένεται βασίμως μέχρι τις 31-10-2019 να έχουν ολοκληρωθεί οι     

αναγκαίες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας καθώς και 

τα διαδικαστικά ζητήματα των υπηρεσιών ιθαγένειας. 

 

Ελληνική
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Δικαίωμα απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών 

προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας έχουν 

άτομα με πιστοποιημένη ψυχική αναπηρία ή και σωματική αναπηρία με συνοδές ψυχικές 

διαταραχές σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), αποδεικνυόμενη με 

πιστοποιητικό που χορηγείται από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, εφόσον κατά την υποβολή 

του αιτήματος προσκομίζουν συμπληρωμένη την Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση (ΕΙΓ) που 

ορίζεται στην παρούσα. Η ΕΙΓ συμπληρώνεται από ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής μονάδων 

του ΕΣΥ και πιστοποιεί αιτιωδώς την αδυναμία των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν σε 

μέρος ή στο σύνολο της προβλεπόμενης διαδικασίας. 

 

2. Η Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση (ΕΙΓ) θεμελιώνει αίτημα απαλλαγής: α) από την 

εξέταση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (κατανόηση και παραγωγή προφορικού 

λόγου καθώς και κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου) και β) από την ειδική δοκιμασία  

(τεστ) με την οποία διακριβώνεται η εξοικείωση του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον 

ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πολιτική 

ζωή της χώρας, καθώς και η βασική γνώση της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της 

σύγχρονης.  

Η γνωμάτευση θα πρέπει να συμπληρωθεί από ιατρό του ΕΣΥ που μπορεί να παράσχει 

γνώμη για την ψυχιατρική κατάσταση του αιτούντος. Η γνωμάτευση μπορεί να συμπληρωθεί 

χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Σε αυτήν περιγράφονται η πάθηση του αιτούντος, ο τρόπος που 

αυτή επιδρά στην καθημερινότητά του, πώς αυτή τον εμποδίζει από την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, από την απόκτηση γνώσεων ή και τη μελέτη των ως άνω στοιχείων 

ένταξης, πώς αυτή η πάθηση εμποδίζει την παρουσία του στη διαδικασία εξέτασης, 

τεκμαίροντας ότι οι χώροι των εξετάσεων θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με 

κινητικά προβλήματα, αν υπάρχει ενδεχόμενο βελτίωσης αυτής της πάθησης ώστε μέσα στα 

επόμενα δύο χρόνια να καταστεί δυνατή η παρουσία του στις απαιτούμενες εξετάσεις, με βάση 

ποιά αποτελέσματα διαγνωστικών δοκιμασιών προέκυψε η ιατρική γνωμάτευση, αν υπάρχει 

προηγούμενη ενασχόληση του γνωματεύοντος ιατρού με τη συγκεκριμένη πάθηση,  και τέλος, 

το συμπέρασμα του ιατρού ως προς το αν με βάση τα αποτελέσματα των διαγνωστικών 

δοκιμασιών στις οποίες υπεβλήθη ο αιτών θα πρέπει να απαλλαγεί πλήρως ή μερικώς από την 

προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για 

πολιτογράφηση. 

 

3. Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια υπηρεσία ιθαγένειας, μετά την παραπομπή σε αυτήν 

του φακέλου του αιτούντος με Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση, κρίνει αιτιολογημένα ότι η ΕΙΓ δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 και για το λόγο αυτό  αποτυγχάνει 

να πιστοποιήσει αιτιωδώς την αδυναμία του ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει σε μέρος ή στο 

σύνολο της προβλεπόμενης διαδικασίας, δύναται να ζητήσει άπαξ την προσκόμιση νέας ΕΙΓ 

από διαφορετικό ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής διαφορετικής ή ίδιας μονάδας του ΕΣΥ από 

αυτόν από τον οποίο προσκομίστηκε η πρώτη αμφισβητούμενη ΕΙΓ. 

 

4. Σε περιπτώσεις μερικής απαλλαγής η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης για τη 

διακρίβωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για πολιτογράφηση διενεργεί 
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κατάλληλα διαμορφωμένη εξέταση γλώσσας καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένη ειδική 

δοκιμασία (τεστ) σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΙΓ ως προς τη συνδρομή τους και 

συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα σημεία 3, 4 και 9 αυτής. 

 

5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης στο Παράρτημα που 

ακολουθεί υπόδειγμα της Ειδικής Ιατρικής Γνωμάτευσης (ΕΙΓ). 

 

6. Έναρξη ισχύος από 1 Νοεμβρίου 2019.  
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

 
 
 

                                                               ΥΓΕΙΑΣ 

  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υπόδειγμα  

Υπόδειγμα Ειδικής Ιατρικής Γνωμάτευσης (ΕΙΓ): 

 [Σφραγίδα Υπ.Εσ.] 
Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση περί απαλλαγής από την εξέταση Ελληνική 
Γλώσσας και στοιχείων ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία (παρ.4, 
αρ. 32, ν.4604/2019) 

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που 
παρέχονται με την παρούσα σε σχέση με το αίτημα του ενδιαφερομένου για την 
απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την παρούσα επίσης πιστοποιείται η 
προστασία των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο GDPR – ΓΚΠΔ όπως ισχύει στην ΕΕ και την Ελλάδα από τις 22 
Μαΐου 2018 

   
Αυτή η γνωμάτευση θεμελιώνει αίτημα απαλλαγής από την εξέταση επαρκούς γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και κατανόηση και 
παραγωγή γραπτού λόγου) και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ) με την οποία διακριβώνεται η 
εξοικείωση του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς 
του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και η 
βασική γνώση της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης όσων έχουν 
πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα ψυχική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία πλήρωσής τους 
και όσων έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα σωματική αναπηρία σε ποσοστό 
ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία 
πλήρωσής τους λόγω συνοδών ψυχικών διαταραχών. Η γνωμάτευση θα πρέπει να 
συμπληρωθεί από ιατρό του ΕΣΥ που μπορεί να παράσχει γνώμη για την ψυχιατρική 
κατάσταση του αιτούντα. Η γνωμάτευση μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά.  
  

Όνομα αιτούντα/ αιτούσης  

 

Ημερομηνία γέννησης 

 

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα σύμφωνα με την ιατρική σας γνώμη: 
 

1. Ποιά είναι η φύση της πάθησης του ανωτέρω προσώπου; 

 
 

2. Πώς η πάθησή του επιδρά στην καθημερινή ζωή του; 

 
 

 

3. Πώς αυτή η πάθηση το εμποδίζει από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας;  

Σημειώνεται ότι στην εξέταση ελληνικής γλώσσας ζητείται η κατανόηση και παραγωγή 

του προφορικού ή και του γραπτού λόγου. Αν κρίνετε ότι ο αιτών μπορεί να αποκτήσει 

γνώσεις ελληνικής γλώσσας παρακαλώ σημειώστε το. 
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4. Πώς αυτή η πάθηση εμποδίζει από την απόκτηση γνώσεων ή και τη μελέτη των 

υπό εξέταση στοιχείων ένταξης, όπως αναφέρονται στο σημείο Β της παρούσας; 

Αν κρίνετε ότι ο αιτών μπορεί να αποκτήσει γνώσεις των υπό εξέταση στοιχείων 

παρακαλώ σημειώστε το. 

 
 

 

5. Πώς αυτή η πάθηση εμποδίζει την παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής των 

εξετάσεων;  

Σημειώνεται ότι οι χώροι των εξετάσεων είναι κατά τεκμήριο προσβάσιμοι σε άτομα με 

κινητικά προβλήματα. 

 
 
 

6. Υπάρχει ενδεχόμενο βελτίωσης αυτής της πάθησης ώστε μέσα στα επόμενα δύο 

χρόνια να καταστεί δυνατή η παρουσία αυτού του προσώπου στις απαιτούμενες 

εξετάσεις;    

 
 

7. Με τα αποτελέσματα ποιών διαγνωστικών δοκιμασιών προέκυψε η ιατρική σας 

γνωμάτευση;  

 
 

8. Έχετε ασχοληθεί ως ιατρός και στο παρελθόν με την περίπτωσή του αιτούντος; 

 
 

9. Με βάση τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμασιών στις οποίες υπεβλήθη 

το ανωτέρω πρόσωπο, θεωρείτε ότι πρέπει να απαλλαγεί πλήρως ή μερικώς από 

τις εξετάσεις της ειδικής δοκιμασίας (τεστ);  

 

 

10.  Παρακαλούμε δηλώστε τον επαγγελματικό σας τίτλο.  

 

 

Ημερομηνία  ………/…………/………..  

                                                 
 
Υπογραφή και Σφραγίδα                                           Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
του γνωματεύοντος ιατρού                                         του γνωματεύοντος ιατρού 
        
 
 
Ονοματεπώνυμο ιατρού ολογράφως                                                     
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