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ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Υπατίας 6
Τ.Κ. 10556, Αθήνα

ΘΕΜΑ :∆ιαβίβαση αλληλογραφίας.
Σχετ :Το υπ' αριθµ. πρωτ. …/…-…-2019 έγγραφο της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αθηνών Α΄.

Σας διαβιβάζουµε αντίγραφο του ανωτέρω σχετικού µε τη συνηµµένη σε αυτό αλληλογραφία και
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρµοδιότητας.
Προς επιβοήθηση του έργου σας, επισηµαίνεται ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι
ο … του ... που γεννήθηκε 7-12-1978 εντός πολιτικού γάµου του Έλληνα πατέρα του … του … και της
αλλοδαπής µητέρας του … του …, ο οποίος τελέστηκε …-…-1976 στην Καλιφόρνια ΗΠΑ, δύναται να
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 ν. 3284/2004.
Ως εκ τούτου λανθασµένα υποβλήθηκε αίτηση καθορισµού ιθαγένειας, ενώ θα έπρεπε να υποβληθεί
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14
παρ. 2 ν. 3284/2004.
Στην υπό κρίση περίπτωση όµως απαιτείται να ληφθεί υπόψη αφενός ότι η εξέταση της υπαγωγής της
αίτησης σε διάταξη νόµου αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης και όχι του διοικουµένου, και αφετέρου
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 ν. 2690/1999 (Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) για τη διευκόλυνση των
ενδιαφεροµένων, χρησιµοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα οποία χορηγούν υποχρεωτικώς οι δηµόσιες
αρχές. Περαιτέρω, το έντυπο της αίτησης στην υπό κρίση περίπτωση δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη
νοµιµότητα υποβολής του αιτήµατος δεδοµένου ότι δεν συνοδεύεται από άλλα δικαιολογητικά (όπως
π.χ. η δήλωση πολιτογράφησης κ.λ.), ενώ η βούληση του ενδιαφεροµένου να αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια συνάγεται πανηγυρικά από την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον του Έλληνα Προξένου
και την ενυπόγραφη υποβολή της αίτησης καθορισµού ιθαγένειας , η οποία συνοδεύονταν από τα
σχετικά δικαιολογητικά.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, άποψη της υπηρεσίας µας είναι ότι για λόγους χρηστής
διοίκησης δύνασθε να εκλάβετε ως δήλωση του άρθρου 14 παρ. 2 ν. 3284/2004 την αίτηση
καθορισµού που υποβλήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Λος Άντζελες και κατά συνέπεια
εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και εκδοθεί σχετική απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας,
ως ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εκλαµβάνεται η …-…-2018.
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Συν: (ο φάκελος µε συνηµµένα δικαιολογητικά)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :
[…]
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