
Σύμφωνα με το νόμο 3794/2009, 
η αίτηση του μαθητή πρέπει να 
υπόκειται σε μία τουλάχιστον 

από τις παρακάτω περιπτώσεις:

5 Ο μαθητής έχει διπλή υπηκοότητα

Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση προξενικής 
αρχής ξένης χώρας (στα Ελληνικά)
πιστοποιώντας υπηκοότητα, ή επίσημη 
μετάφραση διαβατηρίου

5 Ένας από τους δύο γονείς έχει ξένη 
υπηκοότητα

Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση προξενικής 
αρχής ξένης χώρας (στα Ελληνικά)
πιστοποιώντας υπηκοότητα, ή επίσημη 
μετάφραση διαβατηρίου

5 Ο μαθητής έχει αδελφό/ή που φοιτά ήδη 
στο ACS Athens

Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση ACS Athens 
πιστοποιώντας τη φοίτηση

5 O μαθητής έχει γονέα που εργάζεται στο 
ACS Athens

Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση ACS Athens 
πιστοποιώντας την απασχόληση

5 Ο μαθητής είναι τέκνο Διπλωμάτη 
υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών

Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση Υπουργείου 
Εξωτερικών πιστοποιώντας την απασχόληση

5 Ο μαθητής είναι τέκνο Υπαλλήλου 
Διεθνούς Οργανισμού, ή Οργανισμού με 
διεθνείς προσφερόμενες υπηρεσίες ή 
προϊόντα

Αποδεικτικά έγγραφα: Βεβαίωση Οργανισμού 
πιστοποιώντας την απασχόληση

5 Ο μαθητής έχει φοιτήσει ένα από τα 6 
προηγούμενα χρόνια σε ξένο σχολείο στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

Αποδεικτικά έγγραφα: πιστοποιητικά σπουδών 
και προαγωγής στην επόμενη τάξη από το ξένο 
σχολείο επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά 
(με σφραγίδα Αpostille)

5 Ο μαθητής πρόκειται να μετοικήσει εντός 
της επόμενης τριετίας εκτός Ελλάδας και θα 
υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης 
χώρας

Αποδεικτικά έγγραφα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα σχετικά 
με τη μετοίκηση 

β. Βεβαίωση εργοδότη γονέα/κηδεμόνα για 
τις επαγγελματικές δραστηριότητές του στο 
εξωτερικό (πού και πότε)

ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ACS ATHENS

Η παρούσα αίτηση συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή 
και συνοδεύεται από: 
- Βεβαίωση του ACS Athens ότι αποδέχεται το μαθητή
- Πιστοποιητικό γέννησης στα Ελληνικά
- Πιστοποιητικό Σπουδών προηγούμενης ή τρέχουσας σχολικής χρονιάς
- Τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται δεξιά, ανάλογα με την περίπτωση
- Υποβάλλεται το αργότερο έως 15 Οκτωβρίου τρέχοντος διδακτικού έτους

Προς Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα (ΑΙΤΩΝ):

Ονοματεπώνυμο Πατέρα Αιτούντος:

Ονοματεπώνυμο Μητέρας Αιτούντος:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου & Εκδούσα Αρχή:

Χρονολογία & Τόπος Γέννησης:

Διεύθυνση Κατοικίας στην Ελλάδα (Οδός, Πόλη, ΤΚ):

Τηλέφωνα (Σταθερό & Κινητό):    Email:

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια εγγραφής & φοίτησης  του/της 

μαθητή/μαθήτριας           

με ημερομηνία γέννησης    στην Τάξη     

του διεθνούς σχολείου ACS Athens (American Community Schools) για την 

σχολική χρονιά     επειδή εμπίπτει στις διατάξεις 

του Νόμου 3794/2009, υπό τις προϋποθέσεις που φαίνονται στη στήλη 

δεξιά.

Υπογραφή αιτούντος:        

     Ημερομηνία:    

Πληροφορίες: ACS Athens • Γραφείο Νέων Εγγραφών
  Αγ. Παρασκευής 129, Χαλάνδρι 15234
  Υπόψη: Φωτεινή Τόττα 
  τηλ: (210) 6070251, φαξ: (210) 6390051, email: tottasf@acs.gr


