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Αθήνα,…/08/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :2018/…
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ :….

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Σταδίου 31 τ.κ.10559 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ : Ερώτημα σχετικά με την αλλαγή νομικής βάσης των τέκνων του … … του …. και της
….
Σχετ :1.Το με αριθμ.πρωτ.Φ…./…/…-09-2016 έγγραφό σας στην υπηρεσία μας.
2.Το με αριθμ.πρωτ.Φ…./../….-09-2011 έγγραφό σας στην υπηρεσία μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου σας, επανερχόμαστε και δεδομένης της
αλληλογραφίας μας με το Γενικό Αρχείο Ασπροπύργου βάσει της οποίας μας απεστάλησαν
αντίγραφα των φακέλων που αφορούν στα τέκνα του εν θέματι :…. … … (γεν.1976) και .. …
(γεν.1967) προκειμένου να προβούμε σε διόρθωση νομικής βάσης εγγραφής τους στο Μ.Α
του
δήμου
Αθηναίων,
επισημαίνουμε
τα
εξής:
Για τα τέκνα του εν θέματι .. .. (γεν.1967) , . .. (γεν.1972) και .. …. (1976) έχουν εκδοθεί οι
με αριθμ.Α.Ν…./…-02-1987 ,ΤΤ…./…-02-1987 και ΤΤ…/..-02-1987 αποφάσεις περί εγγραφής
των ανωτέρω στο Μ.Α του δήμου Αθηναίων με νομική βάση το άρθρο 8 παρ.1 του
Ν.1438/1984 για τον … επειδή ήταν ενήλικος κατά την δήλωση:..-09-1986 και με νομική
βάση το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.1438/1984 για τους … και … …. επειδή ήταν ανήλικοι κατά την
ημερομηνία δήλωσης :..-09-1986, επειδή γεννήθηκαν από ελληνίδα μητέρα κατά τον χρόνο
του
τοκετού
ή
της
τέλεσης
του
γάμου
της.
Για τον πατέρα των εν θέματι υπό στοιχεία :. … του … προέκυψε ότι είναι εγγεγραμμένος
αρχικά και κατά τον καταρτισμό με α/α-…- και έτος γέννησης 1943, διεγράφη ως πρόσωπο
ανύπαρκτο με την αριθμ…/…-11-1965 απόφαση και επανεγγράφεται ως πρόσωπο υπαρκτό με
την αριθμ.πρωτ…/…-05-1993 που ανατρέχει μεν αναδρομικά από την γέννησή του αλλά
εκδόθηκε μεταγενέστερα των αποφάσεων εγγραφής των τέκνων του εν θέματι και δεν
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας από έλληνα πατέρα κατά την
ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων , βάσει των οποίων ενεγράφησαν
στο
Μ.Α
του
δήμου
Αθηναίων.
Δεδομένου ότι βάσει του ανωτέρω (2) σχετικού εγγράφου σας μας γνωρίζετε τα εξής :" η
κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.7 του
Ν.2910/2001 αποτελεί νόμιμη ευμενή διοικητική πράξη , η οποία δημιουργεί δικαιώματα για
τον αιτούντα και σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ η ανάκληση τέτοιας πράξης είναι
δυνατή , μόνο εάν η πράξη εμπεριέχει επιφύλαξη ανάκλησης (ΣτΕ 1522/61) ή ο
νόμος προβλέπει το επιτρεπτό της ανάκλησης (ΣτΕ 2383/64).Επιπροσθέτως η ανάκληση των
νόμιμων διοικητικών πράξεων αποκλείεται ,λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής εκτίμησης των
δεδομένων που συνέτρεχαν κατά την έκδοσή τους και τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά το
χρονικό διάστημα της έκδοσής τους , συνεπεία μεταβολής των αντιλήψεων της
Διοίκησης (ΣτΕ 4045/1976 ) ή λόγω της ύπαρξης στοιχείων μεταγενέστερων της αρχικής

κρίσης
της
Διοίκησης
(ΣτΕ
1269/1966).
Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με την αριθμ.πρωτ…/...03-2011 απόφαση της Δ/νσης
Αστ/κής Κατ/σης Αθηνών Β΄, διορθώθηκε η νομική βάση που αφορά στον … … .. από "άρθρο 8 παρ.2 του Ν.1438/84" σε "άρθ.1 παρ.1 του Ν.1438/84" που καθίσταται
αναγκαία η διόρθωση σε "άρθ.1 εδ.α΄του ΚΕΙ" , παρακαλούμε για τις απόψεις σας.
Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εν λόγω ευμενείς διοικητικές
πράξεις , εκδόθηκαν βάσει της ύπαρξης ορισμένων πραγματικών προϋποθέσεων οι οποίες
συνέτρεχαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους (εγγραφή μητέρας και διαγραφή πατέρα ως
ανύπαρκτου) και δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν ως προς την νομική βάση , λόγω ύπαρξης
στοιχείων
μεταγενέστερων
της
αρχικής
κρίσης
της
Διοίκησης.
Με Εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Αθήνα,…/09/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :2018/…..
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ :….

ΠΡΟΣ :ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α
Τμήμα Ιθαγένειας
Υπατίας 6
ΤΚ 10556 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ :Περί της αλλαγής της νομικής βάσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας των τέκνων
του …. …. του … και της …, … .. και .. … γεν. στο Ισραήλ τα έτη 1967 και 1972
αντίστοιχα.
Σχετ :α) ΄Εγγραφό μας προς την Υπηρεσία σας με ΑΠ: 2016/…(αριθμ. Φακ. …)/….-9-2016
β) ΄Εγγραφό σας με ΑΠ: 2018/…(αριθμ. Φακ. ..)/ …8-2018

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού σας εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι
καθίσταται αναγκαία, η διόρθωση, στην αριθμ. με ΑΠ: ../..-3-2011 απόφαση σας, της νομικής
βάσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που αφορά τον .. …- .. του … και της …, από το
λανθασμένο " άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1438/1984 " στο ορθό " άρθρο 1 εδαφ. α του Ν. Δ/τος
3370/1955 ".
Πρόσθετα επειδή έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης
και ειδικά μετά την έκδοση της αριθμ. …/….-5-1993 απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών, που
αφορά την επανεγγραφή του πατέρα των εν θέματι, … … του .., στα Μητρώα Αρρένων του
Δήμου Αθηναίων,ως υπαρκτού προσώπου, καθίσταται επίσης αναγκαία η έκδοση σχετικών
αποφάσεων από την Υπηρεσία σας, με νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας των
τέκνων του, .. … και .. …, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 εδαφ. α του Ν.Δ/τος του
3370/1955 όπου "΄Ελλην είναι από της γεννήσεως ο εξ ΄Ελληνος πατρός γεννηθείς" και η
ανάκληση των προγενέστερων σχετικών ταυτάρριθμων αποφάσεων με ΑΠ: …/…-2-1988, που
τους αφορούν, όπως ήδη έχουμε διατυπώσει με το αριθμ. (α) σχετικό έγγραφό μας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας.
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