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ΘΕΜΑ :  «Περί της ιθαγένειας του ….του … και της … το γένος …., γεν. το έτος … στο ……» 

Σχετ :  1. Το υπ’ αριθ.πρωτ.: … έγγραφο της υπηρεσίας σας 

2. Το υπ’ αριθ.πρωτ.: … έγγραφο της υπηρεσίας μας 
3. Την υπ’ αριθ.πρωτ.: … απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
4. Το υπ’ αριθ.πρωτ.: … έγγραφο της υπηρεσίας σας 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης, η 
οποία στηρίχθηκε στα δικαιολογητικά που μας αποστείλατε με το υπ' αριθ. 4 σχετικό έγγραφό 

σας  και σε όσα ανευρέθησαν από τα μη μηχανογραφημένα αρχεία της υπηρεσίας μας, 
προέκυψαν τα εξής : 

  

Ο εν θέματι γεννήθηκε το … στο … από τον έγκυρο κατά το ελληνικό δίκαιο γάμο των 
γονέων του, … του … και …  του …, ο οποίος τελέστηκε στη …. Επίσης, ήταν εγγεγραμμένος 

στα μητρώα αρρένων της … με αύξοντα αριθμό 4 και έτος γέννησης … Από τα μητρώα 
αρρένων διαγράφηκε κατόπιν του υπ' αριθ.πρωτ.: … εγγράφου της υπηρεσίας μας "επειδή 

ούτος εγενήθη εξ αλλοδαπού πατρός (Αλβανού υπηκόου) ουδέποτε δε απέκτησε κατά 

νόμιμον τινά τρόπον, την ελληνικήν ιθαγένειαν". 
 

Για τη μητέρα του, ... το γένος ...., η οποία, και μετά τη τέλεση του γάμου της, εφέρετο 
εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια της … με αύξοντα αριθμό δημοτολογίου … και έτος γέννησης 

…, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ' αριθ.πρωτ.:  …../….. έγγραφό του σύμφωνα με 
το οποίο "η εν θέματι και αν εκέκτητο την ελληνικήν ιθαγένειαν προ του τελεσθέντος την 

../…/1946 γάμου της μετά του αλλοδαπού αλβανού υπηκόου, …, απέβαλε ταύτην δια του 

γάμου και από της τελέσεως τούτου, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 25 του ΑΝ 
1856". Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του ΑΝ 1856 "Η μετ' αλλοδαπού συζευχθείσα Ελληνίς 

αποβάλλει την ελληνικήν ιθαγένειαν εφόσον προσκτάται δια του γάμου της την αλλοδαπήν 
ιθαγένειαν του συζύγου της". 

 

Η μητέρα του εν θέματι απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με την υπ' αριθ.πρωτ.: …/…1984 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τη διαδικασία της πολιτογράφησης ομογενούς 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΝΔ 3370/55, όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 3 του Ν. 1438/84. Το γεγονός ότι η μητέρα του εν θέματι πολιτογραφήθηκε με τις 

ανωτέρω διατάξεις παρόλο θα μπορούσε να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια κατ' εφαρμογή 
της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 7παρ.2 του Ν. 1438/84, δε στερεί από το τέκνο της τη 



δυνατότητα να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.14 παρ.1 

ν. 3284/2004 όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο υπ' αριθ.πρωτ. : … έγγραφο της υπηρεσίας 
μας δεδομένου ότι δεν είχε αποδειχθεί μετά βεβαιότητας ότι η μητέρα του εν θέματι κατείχε 

την ελληνική ιθαγένεια προ της τελέσεως του έγκυρου γάμου της με τον αλλοδαπό σύζυγό 
της που αποτελεί και την κύρια προυπόθεση για την εφαρμογή της προαναφερόμενης 

διάταξης που αφορά σε τέκνο Ελληνίδας κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου της. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια, όταν αυτό 

επιτρέπεται, να ανακαλεί δυσμενείς ατομικές διοικητικές πράξεις (ΣτΕ 5353/1987, 511/1988, 
1025/1992, 3101/1997), όταν σε χρόνο μεταγενέστερο της εκδοθείσας δυσμενούς 

διοικητικής πράξης έρχονται σε γνώση της νεότερα στοιχεία, καθώς και από την δεν θίγονται 
δικαιώματα καλόπιστων τρίτων ούτε συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος υπερκείμενοι 

του συμφέροντος του αιτούντος, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι θα πρέπει  να 

ανακαλέσετε την υπ' αριθ.πρωτ.: … απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδόνιας και να επανεξετάσετε το αίτημα του εν θέματι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ1 ν.3284/2004. 
 

  

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας 
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