ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΑΙΤΗΣΗ
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που α. έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
μετά την 9/7/2015 τη φοίτηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, β. ήταν ενήλικος κατά το
χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της
ηλικίας του και γ. κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης δεν έχουν παρέλθει τρία
έτη από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης (παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του
ν. 4332/2015)
Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση …………………….. (1)
Στοιχεία ενήλικου αλλοδαπού (2) – (3):
Επώνυμο:. ……………………………………………………………….. Κύριο όνομα: .………………………………….
Όνομα - Επώνυμο πατέρα:

………………………

………………………

Όνομα - Επώνυμο μητέρας:

………………………

………………………

Ημερομηνία Γέννησης:

.………………………………….

Χώρα Γέννησης:

.………………………………….

Ιθαγένεια:

.………………………………….

Αρ. ισχύοντος διαβατηρίου:

.………………………………….

Αρ. ισχύοντος τίτλου παραμονής:
/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
το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επί της
προηγούμενης αυτής αίτησης α. κατεβλήθη σε
Δήμο ποσό ύψους 100 ευρώ το οποίο δεν
επεστράφη και β. δεν εκδόθηκε απορριπτική
απόφαση.

ΝΑΙ



ΟΧΙ 

ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
…….” (ΦΕΚ 76 Α΄), δεδομένου ότι:
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α) Διαμένω μόνιμα και νόμιμα στη χώρα κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης –
αίτησης (4)
β) Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς μετά την 9/7/2015 την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης □ ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης □ (5)
γ) Ήμουν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναφερόμενης στο πεδίο β
φοίτησής μου αλλά όχι μεγαλύτερος από 23 ετών
δ) Κατά την υποβολή της παρούσας δήλωσης-αίτησης δεν έχουν περάσει τρία χρόνια από
την ημερομηνία συμπλήρωσης της αναφερόμενης στο στοιχείο β φοίτησης
ε) Έχω αποκτήσει έως σήμερα τέκνο/α υπό τα ακόλουθα στοιχεία (6):
1. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: …………
2. Όνομα: ……………………….…, Επώνυμο: ……………..………………………, Ημ/νία γέν/σης: …………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία υποβολής αίτησης – δήλωσης

Ο αιτών-δηλών
(ιδιόχειρη υπογραφή)

….……………………….
ΟΔΗΓΙΕΣ
(1) Η 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 του αιτούντα.
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες.
(3) Εφόσον επιθυμείτε τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός σας ή/και του επωνύμου σας μπορείτε
να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε την επιθυμητή απόδοσή τους.
(4) 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).

(5) Συμπληρώνεται με την ένδειξη η περίπτωση στην οποία ανήκετε, όπως αυτή θα προκύπτει από την προσκόμιση
της/των σχετικής/ών βεβαίωσης/ων.

(6) Στο πεδίο (ε) αναγράφονται το/τα τέκνο/α που αποκτήθηκαν από υφιστάμενο ή προηγούμενους
γάμους, καθώς και τέκνα αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα.

