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ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ….

ΘΕΜΑ :Περί του … του … και της … και του υιού του ….
Σχετ :το αριθμ. πρωτ. Φ…./Α.Π…/..-…-2017 έγγραφο του Γραφείου Συνδέσμου της
Ελλάδος στα Σκόπια.

Σας γνωρίζουμε ότι από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου, προκύπτει ότι ο εν
θέματι, ο οποίος γεννήθηκε στις 28-2-1977 στα Σκόπια, απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από
τη γέννησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ.γ' του Ν.Δ/τος 3370/1955, διότι
γεννήθηκε από τον πολιτικό ανυπόστατο γάμο (1973) της Ελληνίδας μητέρας του, …του …
και της …, η οποία φέρεται γραμμένη στα δημοτολόγια του Δήμου Έδεσσας στην
αριθμ.26406 οικογενειακή μερίδα.
Από την έρευνα που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, προέκυψαν τα εξής: ο πατέρας του εν θέματι
… του … απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια με την αριθμ…/συν../5-12-1959 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του από 12-8-1927 Π.Δ.
Η αποστέρηση αυτή δεν επιφέρει καμιά επίδραση στην ιθαγένεια του εν θέματι υιού του.
Ο από μητέρα παππούς του, … του … απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια με την υπ'αριθμ…/3-31953 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του
από 12-8-1927 Π.Δ. Η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας του με τις συγκεκριμένες διατάξεις,
δεν επηρέασε την ιθαγένεια της θυγατέρας του και μητέρας του εν θέματι, … του … και της
…, διότι δεν εγκατέλειψε το ελληνικό έδαφος την ίδια εποχή με τον πατέρα της, αλλά πολύ
μεταγενέστερα το έτος 1961, όταν είχαν καταργηθεί οι διατάξεις του άρθρου 4 του από 12-81927 Π.Δ.
Ο … του … τέλεσε πολιτικό γάμο το έτος 2002 με την …, από το γάμο δε αυτό γεννήθηκε το
τέκνο τους … το 2006, το οποίο απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του,
σύμφωνα με
τις
διάταξεις
του
άρθρου
1
παρ.1
του
Ν.3284/2004.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας κατά νόμο ενέργειες, μετά την
προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των πρωτότυπων αλλοδαπών πιστοποιητικών.
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