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ΑΙΣΗΗ  

 

Απόκηηζη ηηρ Δλληνικήρ Ιθαγένειαρ από ανήλικο ηέκνο αλλοδαπών πος θοίηηζε ζε 

Δλληνικό ζσολείο ζηην Δλλάδα (άπθπο 1Α  παπ. 2 ηος ιζσύονηορ Κώδικα Δλληνικήρ 

Ιθαγένειαρ). 

 

 

Ππορ ηο Γήμο……………… (1) 

ηοισεία ανήλικος ηέκνος (2) 

Επώνσμο: ……………………………………...…. Κύριο Όνομα: ………………………….. 

Ημερομηνία Γέννηζης: ...……………….…..                                                            

Χώρα γέννηζης: …............................ 

Αριθμ. βεβαίωζης θοίηηζης / Αρτή έκδοζής ηης: ………………………….. 

 

ηοισεία αλλοδαπών γονέων: (2) – (3) 

                                  ΠΑΣΕΡΑ                         —                      ΜΗΣΕΡΑ 

Επώνσμο : ………….……………………….… —  ………………………………………… 

Κύριο όνομα:………………………..…….…... —  ……………...………………………….. 

Ημερομηνία Γέννηζης: ...……………….….... —  …………………………………………..                                                            

Ιθαγένεια: …….……………………………..... —  ………………………………………….. 

Αριθμ. ιζτύονηος διαβαηηρίοσ: ………………………....…  — ……………………………. 

Αριθμ. ιζτύονηος ηίηλοσ παραμονής/Αρτή έκδοζης : …..…………….. —……………… 

Δήμος μόνιμης καηοικίας: ………………………..…… — ………………………………… 

Διεύθσνζη καηοικίας: ……………………………..…… — ……………………...…………. 

Σηλέθωνο επικοινωνίας: ……………………….……... — ……………………………… 

 

ΔΗΛΩΗ 

 

Γηλώνοςμε όηι επιθςμούμε να αποκηήζει ηην Δλληνική Ιθαγένεια ζύμθωνα με ηη διάηαξη 

ηος άπθπο 1Α  παπ. 2 ηος ιζσύονηορ Κώδικα Δλληνικήρ Ιθαγένειαρ ηο ανήλικο ηέκνο ςπό ηα 

αναγπαθόμενα ζηην παπούζα αίηηζη ζηοισεία δεδομένος όηι (4) 

 

α) ηο ανήλικο ηέκνο μαρ έτει ολοκληρώζει επιηστώς ηην παπακολούθηζη έξι ηοςλάσιζηον 

ηάξεων ζε Δλληνικό σολείο ζηην Δλλάδα και δεν έτοσν παρέλθει ηρία έηη από ηη 

ημεποσπονολογία επιηςσούρ αποθοίηηζήρ ηος (εδάθιο α΄)                        
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β) ηο ανήλικο ηέκνο μαρ έτει ολοκληρώζει επιηστώς ηην παπακολούθηζη έξι ηοςλάσιζηον 

ηάξεων ζε Δλληνικό σολείο ζηην Δλλάδα και έτοσν παρέλθει ηρία έηη από ηη 

ημεποσπονολογία επιηςσούρ αποθοίηηζήρ ηος (εδάθιο β΄)                        

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΓΗΛΩΗ                           ΟΙ ΓΗΛΟΤΝΣΔ ΓΟΝΔΙ  

                                                                                                         (Ιδιόσειπη ςπογπαθή) 

 

                                                                            Ο παηέπαρ                                          Η μηηέπα  

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

(1) Η Αίηηζη-Γήλωζη ςποβάλλεηαι ζηο Γήμο μονίμος καηοικίαρ ηων δηλούνηων.  

(2) ςμπληπώνονηαι με ελληνικούρ και με λαηινικούρ σαπακηήπερ. 

(3) ε πεπίπηωζη ηέκνος μονογονεϊκήρ οικογένειαρ ή ηέκνος ηος οποίος έσει αναηεθεί ή 

αζκεί εν ηοιρ ππάγμαζι ηη γονική μέπιμνα ο έναρ γονέαρ, ζςμπληπώνονηαι ανηιζηοίσωρ ηα 

πεδία πος αθοπούν ηον εναπομείνανηα γονέα. Δπίζηρ ζε πεπίπηωζη αζςνόδεςηος ανήλικος 

καηά ηα πποβλεπόμενα ζηο ηελεςηαίο εδάθιο ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 1Α, ζςμπληπώνονηαι ηα 

ζηοισεία ηος επιηπόπος ή εκπποζώπος ηος ανηλίκος ανηί ηων ζηοισείων ηων γονέων.  

(4) ςμπληπώνεηαι με ηην ένδειξη  η πεπίπηωζη ζηην οποία ςπάγονηαι οι γονείρ. 

     

ΠΡΟΟΧΗ: ε πεπίπηωζη πος ςθίζηαηαι διαθοπά μεηαξύ ηων αναγπαθόμενων ζηοισείων 

ηος ηέκνος αλλοδαπών γονέων ζηην βεβαίωζη θοίηηζήρ ηος με ηα αναγπαθόμενα ζηοισεία 

ζηα επιζήμωρ μεηαθπαζμένα ηαξιδιωηικά έγγπαθα ηων γονέων ηος ηόηε οι δηλούνηερ γονείρ 

οθείλοςν να πποβούν, ππιν από ηην ςποβολή ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ-δήλωζηρ, ζηη ζσεηική 

διόπθωζη ηων ζηοισείων ηηρ βεβαίωζηρ αποθοίηηζηρ. 

 


