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Υπόψη κας …. 
Φαξ: …. 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ :  Περί της ιθαγένειας της … του .. γεν. 15/7/1991 στην Αθήνα  

Σχετ :  Το υπ'αρ.πρωτ.Φ…/…/4.11.16 αίτημα της εν θέματι στην υπηρεσία σας περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας βάσει των διατάξεων του άρθρου 1Β παρ.1 του ΚΕΙ σε 

συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.3 του ν.4332/2015 (λόγω φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο) 

  

 

Αναφορικά με την ιθαγένεια της … του …, σάς γνωρίζουμε τα εξής:  

 
Ο πατέρας της εν θέματι, … του … εισήλθε στην Ελλάδα το έτος 1987 και καταγράφηκε από 

τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ως αλλοδαπός …. καταγωγής, υπήκοος …. Εφοδιάστηκε, δε, 

το 2004 με την υπ' αρ… άδεια παραμονής αλλοδαπού ισχύος από 3/11/2004-3/11/2009 από 
την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών (Τμήμα Πολιτικού Ασύλου) ως "πρόσφυγας". Η εν λόγω 

άδεια παραμονής ανανεώθηκε άλλες δύο φορές για τα χρονικά διαστήματα 3/11/2009-
3/11/2014 και 4/11/2014-3/11/2019. Επιπλέον εκδόθηκε το έτος 2009 Ειδικό Δελτίο 

Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα επ' ονόματι του εν θέματι από τη Δ/νση Κρατικής 
Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, καθώς και ελληνικό ταξιδιωτικό έγγραφο κατ' 

εφαρμογή της Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Νομικό Καθεστώς των Προσφύγων, για 

ταξίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου πλήν …. (ισχύος από 16/10/2003-9/6/2007). Ο εν 
θέματι απεβίωσε στην Ελλάδα στις 3/4/2017 (σχετ. η υπ'αρ. …/.../2017 ληξιαρχική πράξη 

θανάτου του Ληξιαρχείου ….).  
 

 

Για τη μητέρα της, τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία αντλούνται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης 
της εν θέματι, στην οποία (η μητέρα) αναγράφεται ως πακιστανικής υπηκοότητας, καθώς - 

κατά δήλωση της ενδιαφερόμενης - από μακρού χρόνου δεν διατηρούν επαφές και 
πιθανότατα ζει εκτός της χώρας (στην Κεντρική Βάση Μετανάστευσης του ΟΠΣ Ιθαγένεια 

πράγματι δεν κατέστη εφικτή η εύρεση αδειών διαμονής επ' ονόματί της) και συνεπώς δεν 



δύναται να διερευνηθεί περαιτέρω το καθεστώς ιθαγενείας της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 

κατά το χρόνο γέννησης της ενδιαφερομένης η μητέρα της δεν θα μπορούσε να της 
προσδώσει την πακιστανική ιθαγένεια, καθώς η δυνατότητα αυτή δόθηκε μόλις το 

έτος 2000 στις πακιστανές γυναίκες και μέχρι τότε η ιθαγένεια λόγω καταγωγής 
[ενν. λόγω ανιόντα πολίτη Πακιστάν] προσδιδόταν στο τέκνο αποκλειστικά από 

Πακιστανό πατέρα (Πηγή:Eudo Citizenship, Report On Citizenship Law: Pakistan, Country 

Report 2016/13, December 2016, σελ.6, ιστοσελίδα της Πακιστανικής Κυβέρνησης, Ministry 
of Interior, Directorate General of Immigration and Passport, Citizens by descent, art.5 of the 

Pakistan Citizenship Act of 1951, όπως παρατίθεται σε επίσημη μετάφραση των πακιστανικών 
αρχών στα αγγλικά στην ιστοσελίδα globalcit.eu). 

  
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εν θέματι, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα, κατά το 

χρόνο γέννησής της δεν αποκτούσε κάποια αλλοδαπή ιθαγένεια, δεδομένου ότι, 

αφενός, ο πατέρας της τελούσε υπό το καθεστώς του πρόσφυγα εκ …. έως και την 
ημερομηνία θανάτου του, χωρίς να προκύπτει το καθεστώς ιθαγενείας του στην …., αλλά 

ούτε και η αναγνώριση της αιτούσης ως τέκνο του ενώπιον των ….  αρχών, αφετέρου, δε, η 
μητέρα της δεν μπορούσε να της προσδώσει την πακιστανική ιθαγένεια σύμφωνα με τον 

σχετικό πακιστανικό νόμο περί ιθαγενείας. 

  
Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, η ίδια τακτοποιείται 

με Άδειες Διαμονής από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής από το έτος 2011 ως στερούμενη διαβατηρίου κατόπιν γνωμοδότησης της 

αρμόδιας Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.3386/2005 (στις εν 
λόγω αποφάσεις αναγράφεται ως "πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα" σύμφωνα με τη Σύμβαση 

της Ν.Υόρκης του 1954 περί του Καθεστώτος των Ανιθαγενών). Επιπλέον η Υπηρεσία Ασύλου 

της χορήγησε το υπ' αρ…. Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (λήξεως ././2019), όπου στο 
πεδίο Υπηκοότητα αναγράφεται η ένδειξη "ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ". 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει επαρκώς ότι η εν θέματι δύναται να υπαχθεί προκειμένου για 

την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας στην κατηγορία των ανιθαγενών και παρακαλούμε, για 

την ορθότητα της εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, να προβείτε άμεσα στην 
έκδοση της σχετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας της εν θέματι κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.1438/1984 (εφαρμογή αρχής του εδάφους λόγω 
ανιθαγένειας), με παράλληλη κοινοποίηση αυτής στην υπηρεσία μας. 

  

Για τον τρόπο εισαγωγής και διεκπεραίωσης της υπόθεσης μέσα από το ΟΠΣ 
Ιθαγένεια, δύνασθε να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης και Αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας, κ. … (τηλ. …)  
   

Συνημμένα σάς αποστέλλουμε αντίγραφο των εγγράφων που συγκεντρώθηκαν στην 
υπηρεσία μας για την πληρότητα του φακέλου. 

 

  
 

Συνημμένα: Δεκαεννέα (19) σελ. 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
 

 
 

Λ.ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ 
Εσωτερική Διανομή: 
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Κοινοποίηση[…] 

 



 


