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ΘΕΜΑ :  Περί της ιθαγένειας ατόμου υπό στοιχεία, .. ή .. .. του .. και της … το γένος …, γεν. 

το έτος 1935 στο ….  
Σχετ :  Το με αριθμ. πρωτ. Φ…/.././..-7-2005 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι από τα στοιχεία που διαβιβάσατε 

στην υπηρεσία μας και κατόπιν σχετικής έρευνας που διεξήχθη  προέκυψαν τα εξής: 

 
Ο αναφερόμενος στο θέμα γεννήθηκε στο …. το έτος 1935 από γονείς οι οποίοι αφίχθηκαν 

στην Ελλάδα το έτος 1922 από την Σμύρνη Μικράς Ασίας. Η μητέρα του ….. ….. του …., 
γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1901 και ήταν ομογενής Οθωμανή υπήκοος. Αρχικά κρίθηκε 

ανταλλάξιμη και τα παιδιά της ……… και …… γεννημένα τα έτη 1921 και 1923 αντίστοιχα 
γράφτηκαν στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αθηναίων, το δε τρίτο άρρεν τέκνο τους …… 

γράφτηκε στα μητρώα αρρένων του Δήμου …. με α/α …. και έτος γέννησης 1935. Λόγω της 

αμφιλεγόμενης ιθαγένειας του πατέρα τους .. ή … …. του …. ο οποίος σε έγγραφα του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως (αριθμ. πρωτ. ../../…-10-1971) αλλά και στην Ληξιαρχική 

Πράξη Γεννήσεως  του εν θέματι αναγράφεται ως Πέρσης, όλοι οι ανωτέρω διαγράφηκαν από 
τα μητρώα αρρένων των Δήμων όπου εφέροντο γραμμένοι. Αντίστοιχα και η αδερφή τους …. 

….. διαγράφτηκε από τα παλαιά δημοτολόγια του Δήμου …. όπου εφέρετο γραμμένη με α/α 

Δημοτολογίου …. και έτος γέννησης 1924, ως αλλοδαπή γεννηθείσα εξ αλλοδαπού πατρός. 
Προφανώς έγινε εφαρμογή του άρθρου 36 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης. 

 
Με την αριθμ…./…-11-1945 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι ανωτέρω αδερφοί 

διαγράφηκαν από τα μητρώα αρρένων των δήμων όπου εφέρεττο γραμμένοι ως αλλοδαποί 
μην αποκτήσαντες την ελληνική ιθαγένεια κατά νόμιμον τινά τρόπο. Με το αριθμ…./..-1-1946 

έγγραφο του ΓΕΣ διορθώθηκε η προγενέστερη απόφασή του ως προς το κύριο όνομα του εκ 

των μητρώων αρρένων του Δήμου …. διαγραφομένου …. …. του ….. από το εσφαλμένο ….. 
στο ορθό …... 

 
Ο εν θέματι τέλεσε γάμον με την Ελληνίδα υπήκοο … …. το έτος 1962 και  σύμφωνα με το 

…/... ../..-6-1972 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η σύζυγός του διατηρεί και μετά τον 

έγκυρο κατά το τότε ισχύον ελληνικό δίκαιο γάμο της με τον . …. ακαθορίστου υπηκοότητας, 



την ελληνική ιθαγένεια. 

 
Σύμφωνα με το ίδιο  έγγραφο, τα τέκνα τους απέκτησαν από την γέννησή τους την ελληνική 

ιθαγένεια με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. β΄του ν.δ/τος 3370/1955 ως γεννηθέντα εξ 
ελληνίδος μητρός και πατρός απόλιδος. 

 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο εν θέματι απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή 
του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 εδ. γ2 Αστικού Νόμου έτους 1856 "ως 

γεννηθείς και κατοικών εν Ελλάδι μη έχων ξένην ιθαγένεια". Ως εκ τούτου, σας στέλνουμε 
αντίγραφα του σχηματισθέντος στην Υπηρεσία μας φακέλου και παρακαλούμε 

να μεριμνήσετε για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης με νομική βάση κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας τη προαναφερόμενη διάταξη. 
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