ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3284/04
-Να είναι ενήλικες άνω των 18 ετών
-Να είναι κάτοικοι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Α' Φάση
Δήλωση Πολιτογράφησης
-Ο ενδιαφερόμενος να έχει μαζί του άδεια παραμονής σε ισχύ και διαβατήριο
-Δύο Έλληνες μάρτυρες με την ταυτότητα τους
Εάν υπάρχει απορριπτική απόφαση από αρμόδια υπηρεσία πρέπει να προσκομίζεται.
Β' Φάση
Κατάθεση δικαιολογητικών
1. Αίτηση πολιτογράφησης
2. Τη δήλωση πολιτογράφησης που συντάχθηκε στην Α' Φάση
3. Πιστοποιητικό γέννησης από τη χώρα προέλευσης σε δύο φωτοαντίγραφα επικυρωμένα
εφόσον έχει ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
-Εάν η χώρα έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης τότε τα πιστοποιητικά
-πρέπει απαραιτήτως να έχουν την επισημείωση APOSTILLE στο πρωτότυπο και όχι
σε φωτοτυπία, η οποία θα τίθεται επί του εγγράφου από την εκδίδουσα αρμόδια
αλλοδαπή αρχή.
ή
-Εάν η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης τα
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν επικύρωση για τη γνησιότητα της υπογραφής
του αλλοδαπού οργάνου από την Ελληνική πρεσβεία ή προξενείο στην χώρα του, ή
της Πρεσβείας ή του Προξενείου της αλλοδαπής χώρας στην Ελλάδα καθώς και
επικύρωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η επικύρωση και σε αυτή την
περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) και όχι σε φωτοτυπία ή στην
μετάφραση.
4. Μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία
Υπ. Εξωτερικών (Αρίωνος 10, περιοχή Ψυρρή) ή από δικηγόρο.

του

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου
6. Μετάφραση του διαβατηρίου από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από δικηγόρο, εάν δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας Παραμονής
8. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που κατατίθεται στην εφορία του τελευταίου
οικονομικού έτους εις τριπλούν επικυρωμένο από Δ.Ο.Υ.
ή
στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος, θα πρέπει να
καταθέσει τη δήλωση του συζύγου ή του γονέα του. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοια δήλωση
τότε θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη ως προς το
γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφει ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία.
9.Πρόσφατη φωτογραφία
Για τους αλλογενείς απαιτούνται επιπλέον:
11.Παράβολο 1.467,35 Ευρώ (Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α) από Δημόσιο Ταμείο
12. Προκειμένου να βεβαιωθεί ο νόμιμος χρόνος παραμονής (δεκαετία για αλλογενείς
και πενταετία για πρόσφυγες και ανιθαγενείς και τριετία για αλλογενείς που είναι
σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων και έχουν αποκτήσει τέκνο) να προσκομίσετε:
α) Διαβατήρια
β) Τις παλαιότερες άδειες παραμονής (συνεχόμενες) ή βεβαιώσεις που θα τις
παραλάβετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες που τις έχουν εκδώσει.

