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Αθήνα,   22 / 11  / 2017 
 
Αριθ.Πρωτ.: Φ. 208738/29583 
 

ΘΕΜΑ: Απόρριψη προσφυγής του ………………….. του (πατρώνυµο) κατά της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. ……………/……./….-….-2017 (Αρ. Φακέλου: 10000000) 
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

 
Α Π  Ο  Φ Α Σ  Η  

 
Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (97 Α΄) σε 

συνδυασµό µε αυτές των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων 

για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (107 A’), της παρ. Ι άρθρου 280 

του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (87 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 28 του 

ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας 

και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (47 

Α΄). 

β. του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 

Ελληνικής Ιθαγένειας» (217 Α’). 

γ. του άρθρου 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε µε το ν. 

3284/2004 (217 Α΄). 

δ. του άρθρου 27 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική 

Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων 

µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις» (49 Α΄).  

Ελληνική



2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ………/………. (Αρ. Φακέλου: 1000000) απόφαση της 

Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.   

3. Την από …..-…..-2017 προσφυγή του ……………. του ………….. κατά της 

ανωτέρω απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

4. Το αριθµ. 125/2016 π.δ/γµα « ∆ιορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄210).     

5. Του άρθρου 125 ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

(∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά 

και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – 

Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (107 Α΄).   

6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης. 

 

Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 ( 97 Α΄) σε 

συνδυασµό µε αυτές των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

2503/1997, της παρ. Ι 280 του ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 

4325/2015 κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, πλέον Συντονιστή της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, επιτρέπεται 

προσφυγή για παράβαση νόµου, ενώπιον του αρµόδιου Υπουργού µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από της δηµοσίευσης ή εάν η 

απόφαση δεν δηµοσιεύεται, από την κοινοποίηση ή άλλως από την ηµεροµηνία κατά 

την οποία έλαβε γνώση ο ενδιαφερόµενος.  

Επειδή η από ……-…….-…… προσφυγή του …………….. του ………., κατά της 

υπ’ αριθµ. …………../…………./…-…-…. (Αρ. Φακέλου: 1000000) απόφασης της 

Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, ασκήθηκε εντός της 

αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

έλαβε γνώση της προσβαλλοµένης απόφασης της Συντονίστριας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, καθότι η υπόψη απόφαση του κοινοποιήθηκε 

βάσει του οικείου αποδεικτικού επίδοσης στις 12-09-2017, και κατά συνέπεια είναι 

παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. 

Επειδή, σύµφωνα µε τις εφαρµοσθείσες στην περίπτωση του …………….. του 

…………… διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), 

αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόµιµα 

ως τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε να εξοµοιώνεται πλήρως µε γνήσιο τέκνο του πατέρα 

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

Επειδή, κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων  και κατόπιν της αριθµ. 

12293/10-9-2017 συµβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης µε την οποία ο Έλληνας 



υπήκοος ………………………. αναγνώρισε ως τέκνα αυτού και της αλλοδαπής 

υπηκόου Τανζανίας ……………… τα άρρενα τέκνα που γεννήθηκαν στις 4-4-1990 

στην Τανζανία ………………. και …………….., εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. …../…-

…-… απόφαση της ∆ιευθύντριας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, µε την 

οποία ενεγράφη ως αδήλωτος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Χανίων µε α/α 

………/1990 και ακολούθησε η εγγραφή του στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Χανίων µε 

α/α οικογενειακής µερίδας ………./3.  

Επειδή, σε χρόνο µεταγενέστερο του χρόνου έκδοσης της αριθµ. πρωτ. 

………../…-…-…. απόφασης της ∆ιευθύντριας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Χανίων, υπεβλήθη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης αίτηµα για κτήση 

ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου αλλοδαπής λόγω αναγνώρισης από τον 

……………. του …………. 

Επειδή, κατά τη διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

διαπιστώθηκε ότι υφίστατο δυσχέρεια έκδοσης απόφασης για το εν θέµατι ανήλικο 

και για το λόγο αυτό υποβλήθηκε το υπ’ αριθµ. πρωτ. …………/…-…-…. ερώτηµα 

στην Υπηρεσία µας αναφορικά µε το χειρισµό της υπόθεσης αποστέλλοντάς µας 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του φακέλου αλλά και όλων των 

δικαιολογητικών βάσει των οποίων απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια ο ……………. 

του ………….  

Επειδή, από το σύνολο των δικαιολογητικών που τέθηκαν υπόψη του 

Υπουργείου, η υπηρεσία µας έκρινε σκόπιµη την περαιτέρω διερεύνηση της 

υπόθεσης και για το λόγο αυτό απέστειλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. …../……../…-…-…. 

έγγραφο προς την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ναϊρόµπι αιτούµενη τον έλεγχο τόσο 

της νοµιµότητας έκδοσης όσο και του αληθούς του περιεχοµένου τους του 

ξενόγλωσσου πιστοποιητικού του ………………. και του ξενόγλωσσου 

πιστοποιητικού θανάτου της φερόµενης ως µητέρας του ……………………, που 

είχαν κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία της στο πλαίσιο διαπίστωσης της ελληνικής 

ιθαγένειας αυτού.  

Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών µας, περιήλθε στην Υπηρεσία µας 

το µε αριθµ. πρωτ. Α.Π.Φ. …../…./…-…-…. έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο 

Ναιρόµπι, σύµφωνα µε το οποίο τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν είναι αυθεντικά, µετά 

από επίσηµη ενηµέρωση των επιχωρίων αρχών.  

Επειδή, εν προκειµένω, διαπιστώθηκε, βάσει στοιχείων που γνωστοποίησε στις 

αρµόδιες υπηρεσίες µας η επίσηµη προς τούτο Αρχή του Εξωτερικού, η µη ύπαρξη 

συγγενικής σχέσης πατέρα – τέκνου µεταξύ του ………….. του ……….. και του 

…………… και ως εκ τούτου η κατά µη σύννοµο τρόπο κτήση από τον δεύτερο εξ 

αυτών της ελληνικής ιθαγένειας, η ∆ιοίκηση προέβη στην έκδοση της 



προσβαλλόµενης πράξης, καθότι δεν συνέτρεχε πλέον η νοµιµοποιητική βάση των 

διατάξεων του άρθρου 2 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), που 

αποτέλεσαν κατά νόµο προϋπόθεση για την έκδοση της ανακληθείσας απόφασης.  

Επειδή, όσον αφορά στον προβαλλόµενο µε την κρινόµενη προσφυγή λόγο ότι, 

κατά παράβαση του, κατοχυρωµένου από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος 

δικαιώµατος προηγούµενης ακροάσεως του διοικουµένου, δεν εκλήθη ο 

προσφεύγων πριν από την έκδοση της προσβαλλόµενης πράξης να λάβει γνώση 

των εγγράφων και να αναπτύξει τις απόψεις του, έχει διαµορφωθεί (νοµολογιακά) ο 

κανόνας ότι η προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου είναι αναγκαία στην 

περίπτωση των ατοµικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται αυτεπαγγέλτως 

και που περιέχουν ρύθµιση η οποία συνδέεται µε την υποκειµενική συµπεριφορά του 

ενδιαφεροµένου και επιφέρει θετική βλάβη στα δικαιώµατα ή τα έννοµα συµφέροντά 

του, και όχι όταν η κρίση του διοικητικού οργάνου για τη συνδροµή των νόµιµων 

προϋποθέσεων της έκδοσης της δυσµενούς διοικητικής πράξης στηρίζεται σε 

αντικειµενικά γεγονότα. 

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, το επικαλούµενο ως άνω δικαίωµα δεν έχει έδαφος 

εφαρµογής επί της προσβαλλόµενης α. µε την κρινόµενη προσφυγή πράξης µε την 

οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθµ. ……/…-…-…. απόφαση της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Χανίων περί εγγραφής αδήλωτου του ………. του ……. στα µητρώα 

αρρένων του ∆ήµου Χανίων, λόγω αναγνώρισης, καθότι η έκδοση της υπόψη 

προσβαλλόµενης πράξης στηρίχθηκε αποκλειστικά και µόνο στην 

αντικειµενική διαπίστωση της µη συνδροµής των πραγµατικών περιστατικών 

που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 

3284/2004), οι οποίες και αποτέλεσαν κατά νόµο προϋπόθεση για την έκδοση 

της ανακληθείσας απόφασης. [η έµφαση στο παρόν κείµενο]    

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ορθώς εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. …./……/…-

…-… (Αρ. φακέλου 1000000) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Κρήτης.    

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Αποφασίζουµε 

Απορρίπτουµε την από …-…-2017 προσφυγή του …………….. του …… κατά της 

υπ’ αριθµ. πρωτ. ……./……./…-…-…. απόφασης της Συντονίστριας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 

της παρούσης.  

 



Ο  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ   Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

 
 
 
 
Κοινοποίηση : (ακολουθεί) 

1.  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Αστικής Κατάστασης  
και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Τµήµα Αστικής Κατάστασης και  
Κοινωνικής Ένταξης Χανίων 
Θεραπευτηρίου 27 όπισθεν ΜΑΙΧ  
Τ.Κ. 73200 Σούδα Χανίων 
  
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
α. Κλάδος Ασφάλειας 
∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας 
Τµήµα Ελέγχου και Εγκρίσεων  
Χίου 8, Καισαριανή, Τ.Κ. 16121 
β. ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 
Τµήµα Ταυτοτήτων και Αρχείων  
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 10177 
 
3. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Χανίων 
Λ. Ηρακλείου 23, Τ.Κ. 73134 Χανιά 
 
3. κ. ……………….  
δια του πληρεξούσιου δικηγόρου 

      ( Με απόδειξη και επιστροφή του αποδεικτικού παραλαβής στο Υπουργείο) 
 
 
 

 


