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ΘΕΜΑ :  Διαδικασία υποβολής αιτημάτων καθορισμού ιθαγένειας σε ανήλικα τέκνα λόγω 

αναγνώρισης από Έλληνα υπήκοο.  

Σχετ :  Το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. …./2018/……./…-…-2018 έγγραφό σας.  

 
 

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 

Το άρθρο 2 ΚΕΙ, αναφέρεται στην κτήση ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση. Όπως ορίζεται 

στην προαναφερόμενη διάταξη «αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και 
αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο 

του γονέα του γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτό είναι ανήλικος.  
 

Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του είναι σύμφωνα με το οικογενειακό ουσιαστικό 

δίκαιο της Ελλάδας εκείνο που δεν καλύπτεται από τεκμήριο καταγωγής ένεκα γάμου 
(1465παρ. 1 ΑΚ ή 1466 ΑΚ). Το παιδί αυτό για να δημιουργήσει συγγενικούς δεσμούς με τον 

πατέρα του (γιατί με τη μητέρα του η συγγένεια ιδρύεται με τη γέννηση) πρέπει να 
αναγνωρισθεί είτε με εκούσια είτε με δικαστική αναγνώριση (1463 παρ. 2 ΑΚ). 

 
Με τη διάταξη του άρθρου 2 του ισχύοντος ΚΕΙ ο νομοθέτης υιοθετεί την αρχή του αίματος 

(ius sanguinis) και θεωρεί και τα τέκνα τα γεννημένα εκτός γάμου του Έλληνα ότι αποκτούν 

την ελληνική ιθαγένεια από την αναγνώριση. 
 

Η αναγνώριση του εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου είναι πρόκριμα της κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας, επομένως, η αναγνώριση θα πρέπει να είναι έγκυρη έναντι της Ελλάδας (20 ΑΚ).    

  

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 ΑΚ οι σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε 
χωρίς γάμο των γονέων του ρυθμίζονται κατά σειρά α) από το δίκαιο της τελευταίας κοινής 

ιθαγένειάς τους, β) από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους, γ) από το 
δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα εξετασθούν με τη σειρά για να 

κριθεί το κύρος της γενόμενης αναγνώρισης προκειμένου να προσδοθεί η ελληνική ιθαγένεια.  



Περαιτέρω προκειμένου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια το αναγνωριζόμενο τέκνο (και 

συνεπώς να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), 
απαιτείται να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις  κατά το χρόνο της αναγνώρισης: 

 
1) να πρόκειται περί τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, να μην έχει δηλ. 

«τεκμήριο καταγωγής» ένεκα γάμου που προβλέπεται από το άρθρο 1465 ΑΚ, 

 
2) να μην έχει αποκτήσει κατά κάποιο άλλο νόμιμο τρόπο, προ της αναγνωρίσεως την 

ελληνική ιθαγένεια, να πρόκειται δηλ. περί αλλοδαπού, 
 

3) Να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, 
 

4) Ο αναγνωρίζων πατέρας να έχει την ελληνική ιθαγένεια, 

 
5) η πράξη της αναγνωρίσεως, να είναι έγκυρη από πλευράς ελληνικού δικαίου.  

 
Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 102744/9509/29-2-2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας δόθηκαν 

αναλυτικές οδηγίες αναφορικά  με τη διαδικασία αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου 
λόγω αναγνώρισης. 

 
Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι και το πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας ή βεβαίωση περί της αγαμίας αυτής εκδοθέντων από 
αλλοδαπές αρχές, νομίμως επικυρωμένα και νόμιμα μεταφρασμένων προκειμένου να 

εξακριβωθεί ότι δε συντρέχει η αρνητική περίπτωση του τεκμηρίου καταγωγής του τέκνου 

από γάμο. 
 

Στις περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του συγκεκριμένου 
δικαιολογητικού, όπως στην αναφερόμενη στο ανωτέρω σχετικό σας, όπου η αλλοδαπή 

μητέρα έχει κριθεί αναγνωρισμένη πρόσφυγας (όπως το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με την 

έκδοση σχετικής απόφασης και τη χορήγηση του σχετικού τίτλου διαμονής) τότε 
προκειμένου να διασφαλισθεί η εξακρίβωση των προαναφερομένων,  άποψη της υπηρεσίας 

μας είναι με βάση την αρχή της αναλογικότητας να ακολουθείται η προβλεπόμενη, για την 
έκδοση άδειας γάμου σε πολιτικού πρόσφυγες, διαδικασία δηλαδή να προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση της μητέρας στην οποία να δηλώνει την αστική της κατάσταση μέχρι την 

ημερομηνία αναγνώρισης του τέκνου, αλλά και του αναγνωρίσαντος  ότι προέβη στην 
αναγνώριση  τελώντας σε πλήρη γνώση ότι δεν υφίσταται τεκμήριο καταγωγής του τέκνου 

από προηγούμενο γάμο της μητέρας. 
 

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση κατάθεσης τεστ δεοξυρινοβονουκλεϊκού οξέος (DNA) δεν 
δύναται να απαιτηθεί στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από 

διάταξη νόμου ώστε να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση της υπηρεσίας. Αυτονόητο είναι 

ότι η αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών δεν δύναται να στηριχθεί σε νομοθετικές 
προβλέψεις που δεν άπτονται αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, το ζήτημα όμως αυτό 

δύναται να τεθεί προς αξιολόγηση στο πλαίσιο τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας.  

 

Τέλος, σε περίπτωση που υφίστανται λόγοι για τους οποίους η υπηρεσία σας αμφισβητεί την 
κατ' ουσίαν βασιμότητα των εν λόγω συμβολαιογραφικών πράξεων αναγνώρισης ανηλίκων 

τέκνων, οφείλετε να διατυπώσετε τους ισχυρισμούς σας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και τον οικείο 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και να επισημάνετε σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από τη 
μητέρα του τέκνου για χορήγηση άδειας διαμονής ως γονέα ημεδαπού, στην αρμόδια για 

χορήγηση άδειας υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τις ισχυρές σας υπόνοιες, εφόσον 

υφίστανται, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης των σχετικών διατάξεων 
της μεταναστευτικής νομοθεσίας      

 



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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