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ΘΕΜΑ :  Περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του οικοτρόφου …..  του …...  

Σχετ :  Το αριθμ.πρωτ.Φ…../2018/…../…… δικό μας. 

Το από …/…./2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δικό σας και τα συν/να του 
Η αριθμ.πρωτ.ΑΕΠ…./..-…-2018 επιστολή σας. 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας για τον οικότροφο του Ιδρύματός σας, με 
στοιχεία ….. του …… και της ….., διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 
Σύμφωνα με την αρ. …../2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, ο ….. είναι 

εκτός γάμου τέκνο του …. του …. και της …. το γένος …. και της ….. Για το πραγματικό αυτό 

γεγονός δεν προέκυψαν άλλα επίσημα στοιχεία, πλην της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, η 
οποία όμως, ως πράξη εκούσιας δικαιοδοσίας, δεν επέχει θέση πράξης αναγνώρισης και 

συνεπώς και εγκαθίδρυσης της έννομης σχέσης πατέρα και τέκνου. Συγχρόνως από την 
έρευνα της Υπηρεσίας μας στο Μητρώο Πολιτών δεν προέκυψε ελληνίδα πολίτης με στοιχεία 

….., δηλαδή με τα στοιχεία της φερόμενης μητέρας του εν θέματι, με σκοπό την εφαρμογή 
διατάξεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης από έλληνα γονέα.  

 

Ταυτόχρονα, όμως, δεν διαπιστώνεται και η αλήθεια των δηλούμενων περί της υπηκοότητας 
της μητέρας στοιχείων, και κυρίως περί της ταυτότητάς της, καθιστώντας ανέφικτη την 

κτήση αλλοδαπής ιθαγένειας από τη γέννησή του έως και σήμερα (πάροδος εύλογου χρόνου 
κατά τον οποίο δεν έχει εμφανιστεί η φερόμενη αλλοδαπή μητέρα, δεν προκύπτει εάν 

βρίσκεται εν ζωή κ.ο.κ.). Σε συνδυασμό, με την τουλάχιστον άγνωστη διαμονή της 

φερόμενης μητέρας καθώς και με την επί μακρόν εγκατάλειψη των τέκνων της, χωρεί η 
αρ…../2017 πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας κατόπιν αίτησης 

της Εισαγγελέως Πρωτοδικών ….., με την οποία αφαιρέθηκε οριστικά η άσκηση του 
συνόλου της γονικής μέριμνας του ανήλικου …… από τη μητέρα του ……. 

 

Από τα ανωτέρω αντικειμενικά νομικά περιστατικά, επομένως, προκύπτει ότι ο εν θέματι έχει 
γεννηθεί στην Ελλάδα και με την γέννησή του όχι μόνο δεν απέκτησε αλλοδαπή ιθαγένεια, 

αλλά είναι και άδηλης ιθαγένειας. Συνεπώς ο εν θέματι μπορεί να αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια από τη γέννησή του κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 

του Ν.1438/1984. 



 

Σχετικά θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση του ενήλικου πλέον ενδιαφερόμενου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στη σύνταξη της 

ληξιαρχικής πράξης γέννησής του καθώς και στην αφαίρεση του συνόλου της γονικής του 
μέριμνας από τη φερόμενη μητέρα του, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Βόρειου 

Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Λ. Σπάτων 65 & Καζαντζάκη, 15344, Γέρακας) στην οποία 

υπάγεται διοικητικά ο Δήμος κατοικίας του εν θέματι. 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις και συνεργασία. 
 

 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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