ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΑΙΤΗΣΗ
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που είτε γεννήθηκε στην Ελλάδα,
είτε έχει φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (άρθρο 1Α παρ. 6 του ισχύοντος Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας και άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3838/2010).
Προς το Δήμο……………… (1)
Στοιχεία αλλοδαπού (2)
Επώνυμο: ……………………………………...…. Κύριο Όνομα: …………………………..
Όνομα-Επώνυμο πατέρα:………………………..
Όνομα-Επώνυμο μητέρας: …………………………
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….…..
Χώρα γέννησης: …............................
Ληξιαρχείο σύνταξης εμπρόθεσμης πράξης γέννησης: …................................... (3)
Αριθμ. βεβαίωσης φοίτησης / Αρχή έκδοσής της: …………………………..(4)
Ιθαγένεια: ……………………………….....
Αριθμ. ισχύοντος διαβατηρίου: ………………………....…
Αριθμ. ισχύοντος τίτλου παραμονής/Αρχή έκδοσης : …..……………………………
Δήμος μόνιμης κατοικίας: ………………………..………
Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………..……
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………….……...
ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
1Α παρ. 6 του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1
ν. 3838/2010 δεδομένου ότι (5)
Γέννηση ή φοίτηση στην Ελλάδα και ενηλικίωση μετά την 24/03/2010 (άρθρο 1Α παρ. 6
του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας)
α) έχω γεννηθεί στην Ελλάδα (οι γονείς μου είχαν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή πριν ή
μετά τη γέννησή μου) και δεν έχω συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας μου 
β) έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων σε Ελληνικό Σχολείο
στην Ελλάδα και δεν έχω συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας μου 
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Γέννηση ή φοίτηση στην Ελλάδα και ενηλικίωση πριν την 24/03/2010 (άρθρο 24 παρ. 1 ν.
3838/2010)
γ) έχω γεννηθεί στην Ελλάδα (οι γονείς μου είχαν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή πριν ή
μετά τη γέννησή μου), αλλά έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 3838/2010 (24/03/2010) και δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την
ημερομηνία αυτή 
δ) έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων σε Ελληνικό Σχολείο
στην Ελλάδα, αλλά έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 3838/2010 (24/03/2010) και δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την
ημερομηνία αυτή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(Ιδιόχειρη υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
(1) Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο Δήμο μονίμου κατοικίας του δηλούντος.
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες.
(3) Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο εν λόγω αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.
(4) Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο εν λόγω αλλοδαπός δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα,
αλλά έχει φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο.
(5) Συμπληρώνεται με την ένδειξη  η περίπτωση στην οποία υπάγεται ο αλλοδαπός.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά μεταξύ των αναγραφόμενων στοιχείων του
αλλοδαπού στην ληξιαρχική πράξη γέννησής του ή στη βεβαίωση φοίτησής του (αναλόγως της
περίπτωσης στην οποία υπάγεται) με τα αναγραφόμενα στοιχεία στο επίσημα μεταφρασμένο
ταξιδιωτικό έγγραφό του τότε ο δηλών οφείλει να προβεί, πριν από την υποβολή της παρούσας
αίτησης-δήλωσης, στη σχετική διόρθωση των στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του ή
στη βεβαίωση φοίτησής του ώστε να εναρμονίζονται με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου.
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