
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  
ΑΙΤΗΣΗ 

 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην 
Ελλάδα έως και την 08-07-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4332/2015) 

 

Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1) 
 

Στοιχεία ανήλικου τέκνου (2): 
 

Επώνυμο: ……………………………….……………………………….. Κύριο όνομα: …………….……………………. 
 

Ημερομηνία γέννησης: …….……………………………….. 
 

Ληξιαρχείο σύνταξης εμπρόθεσμης πράξης γέννησης: …….……………………………. 
 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων (2) – (3): 
 

 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 

Επώνυμο: ……………………… …………………….. 

Κύριο όνομα: ……………………… ……………………… 

Ιθαγένεια: ……………………… ……………………… 

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου: ……………………… ……………………… 

Αρ. ισχύοντος τίτλου διαμονής     

/Αρχή έκδοσης: ……………………… ……………………… 

Δήμος διαμονής: ……………………… ……………………… 

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………… ……………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………… ……………………… 

    
Αίτηση-δήλωση   κτήσης   της   ελληνικής    

ιθαγένειας  λόγω  γέννησης  στην  Ελλάδα  ή    
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα    
είχε υποβληθεί και παλαιότερα, σύμφωνα με  

ΝΑΙ 


το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της  
   

προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε  ΟΧΙ 
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν 

  

   

επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική    
απόφαση.     

     

 ΔΗΛΩΣΗ   
 

Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας …..” (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
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του ν. 4332/2015, το ανήλικο τέκνο υπό τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία, 
δεδομένου ότι: 

 

α) Γεννήθηκε στην Ελλάδα την ………………… (4) 
 

β) Είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης – αίτησης 
 

γ) Έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο μέχρι σήμερα 

 

δ) Και οι δύο γονείς του διαμένουν νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της 
παρούσας δήλωσης - αίτησης (5) 

 

ε) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του κατέχει κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας 
δήλωσης – αίτησης έναν εκ των περιοριστικά απαριθμούμενων, στην παρ. 1γ του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τίτλων νόμιμης διαμονής και συγκεκριμένα (6)  
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

στ) i. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του είχε ήδη συμπληρώσει πενταετή συνεχή 
νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου. Ειδικότερα ο/η 
πατέρας/μητέρα διαμένει νόμιμα στη χώρα από την ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ □ (7) 

 

Ή 
 

ii. Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της 
παρούσας δήλωσης – αίτησης δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα, η οποία όμως 
έχει ξεκινήσει (έστω και κατά μία ημέρα) πριν τη γέννηση αυτού. Ειδικότερα ο/η 
πατέρας/μητέρα διαμένει νόμιμα στη χώρα από την ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ □ (7) 

 

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης – δήλωσης Οι αιτούντες-δηλούντες γονείς 
(ιδιόχειρη υπογραφή) 

 

 

Ο πατέρας Η μητέρα 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
(1) Η κοινή δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των γονέων.  
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες.  
(3) Σε περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας 
(αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή 
ανιθαγενούς) συμπληρώνονται αντιστοίχως τα πεδία από τον εναπομείναντα γονέα ή αυτόν στον 
οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση τέκνου διαζευγμένων 
γονέων η δήλωση - αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.  
(4) Στο πεδίο (α) συμπληρώνεται ημερομηνία έως και την 08-07-2015.  
(5) Δεν συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα 
έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής 
διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).  
(6) Αναγράφεται το είδος του τίτλου, π.χ. άδεια επί μακρόν διαμένοντος.  
(7) Στο πεδίο (στ) συμπληρώνεται με την ένδειξη 


 η περίπτωση στην οποία υπάγονται οι γονείς, επιλέγοντας το 

αντίστοιχο πεδίο i ή ii.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά μεταξύ των αναγραφόμενων στοιχείων του τέκνου 
αλλοδαπών γονέων στην ληξιαρχική πράξη γέννησής του με τα αναγραφόμενα στοιχεία στα 
επισήμως μεταφρασμένα ταξιδιωτικά έγγραφα των γονέων του τότε οι δηλούντες γονείς οφείλουν 
να προβούν, πριν από την υποβολή της παρούσας δήλωσης – αίτησης, στη σχετική διόρθωση των 
στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου. 



 

 


