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ΑΙΤΗΣΗ
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε στην Ελλάδα από
αλλοδαπούς γονείς (άρθρο 1Α παρ. 1 του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και
άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010).
Προς το Δήμο……………… (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:………………………..…….…... — ……………...…………………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….….... — …………………………………………..
Ιθαγένεια: …………………………………...... — …………………………………………..
Αριθμ. ισχύοντος διαβατηρίου: ………………………....… — …………………………….
Αριθμ. ισχύοντος τίτλου παραμονής/Αρχή έκδοσης : …..…………….. —………………
Δήμος μόνιμης κατοικίας: ………………………..…… — …………………………………
Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………..…… — ……………………...………….
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………….……... — ………………………………
ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 1Α παρ. 1 του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή τη διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 του ν. 3838/2010 το ανήλικο τέκνο υπό τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση
στοιχεία δεδομένου ότι (4)
α) και οι δύο γονείς διαμένουμε μόνιμα και νόμιμα στην χώρα πέντε χρόνια πριν από την
γέννηση του ανήλικου τέκνου μας και δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από τη γέννησή του 
β) και οι δύο γονείς διαμένουμε μόνιμα και νόμιμα στην χώρα πέντε χρόνια πριν από την
γέννηση του ανήλικου τέκνου μας, αλλά έχουν παρέλθει τρία έτη από τη γέννησή του 
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γ) και οι δύο γονείς συμπληρώνουμε πέντε χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην χώρα
μετά την γέννηση του ανήλικου τέκνου μας . Ο πρώτος από εμάς στις ……………………
και ο δεύτερος από εμάς στις…………………. συμπλήρωσε πενταετία μετά τη γέννηση του
ανήλικου τέκνου (5) 
δ) κατά την έναρξη του παρόντος νόμου ( δηλαδή στις 24/03/2010) ο ένας γονέας από τους
δυο έχει ήδη συμπληρώσει πέντε χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ
(Ιδιόχειρη υπογραφή)

Ο πατέρας

Η μητέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ
(1) Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο Δήμο μονίμου κατοικίας των δηλούντων.
(2) Συμπληρώνονται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες.
(3) Σε περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου του οποίου έχει ανατεθεί ή
ασκεί εν τοις πράγμασι τη γονική μέριμνα ο ένας γονέας, συμπληρώνονται αντιστοίχως τα
πεδία που αφορούν τον εναπομείναντα γονέα.
(4) Συμπληρώνεται με την ένδειξη  η περίπτωση στην οποία υπάγονται οι γονείς.
(5) Αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται η προβλεπόμενη
από το νόμο πενταετία του καθενός γονέα χωριστά.
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 αίτησηςδήλωσης, στη σχετική διόρθωση των στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του
τέκνου.
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