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ΘΕΜΑ :Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων για κτήση ελληνικής ιθαγένειας ανηλίκου, λόγω
αναγνώρισης από Έλληνα υπήκοο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ν.
3284/2004.
Σχετ :Το υπ' αριθ. πρωτ. Φ…./2018/…/…-…-2018 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του είναι
σύμφωνα με το οικογενειακό ουσιαστικό δίκαιο της Ελλάδας εκείνο που δεν καλύπτεται από
τεκμήριο καταγωγής ένεκα γάμου (1465 παρ. 1 ΑΚ ή 1466 ΑΚ). Το παιδί αυτό για να
δημιουργήσει δεσμούς με τον πατέρα του (γιατί με τη μητέρα του η συγγένεια ιδρύεται με τη
γέννηση ) πρέπει να αναγνωρισθεί είτε με εκούσια είτε με δικαστική αναγνώριση (1463 ΑΚ).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ΚΕΙ, που αναφέρεται στην
κτήση ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου αλλοδαπού τέκνου, λόγω αναγνώρισης από
Έλληνα υπήκοο, « αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε
νόμιμα ως τέκνο Έλληνα έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του γονέα του
γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτό είναι ανήλικος».
Προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας για να
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια το αναγνωριζόμενο τέκνο απαιτείται να συντρέχουν οι
κάτωθι προϋποθέσεις κατά το χρόνο της αναγνώρισης:
1) να πρόκειται περί τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, να μην έχει δηλ.
«τεκμήριο καταγωγής» ένεκα γάμου που προβλέπεται από το άρθρο 1465 ΑΚ,
2) να μην έχει αποκτήσει κατά κάποιο άλλο νόμιμο τρόπο προ της αναγνωρίσεως την
ελληνική ιθαγένεια, να πρόκειται δηλ. περί αλλοδαπού,
3) να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,

4) ο αναγνωρίζων πατέρας να έχει την ελληνική ιθαγένεια,
5) η πράξη της αναγνωρίσεως να είναι έγκυρη από πλευράς ελληνικού δικαίου, το κύρος της
οποίας κρίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 ΑΚ.
Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 102744/9509/29-2-2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας δόθηκαν
αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας
ανήλικου τέκνου λόγω αναγνώρισης, χωρίς όμως να γίνει αναφορά στον τρόπο κατάθεσης
των αιτημάτων.
Με το ανωτέρω σχετικό υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας ερώτημα σχετικά με τα άτομα που
νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτημα ελληνικής ιθαγένειας για λογαριασμό του ανήλικου,
ήτοι πατέρας, μητέρα ή και οι δύο από κοινού, στις περιπτώσεις που η μητέρα στερείται
νομιμότητας διαμονής.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1515 ΑΚ η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και
παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής
του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα
της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.
Από το συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι το αίτημα για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου αλλοδαπού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 ΚΕΙ, πρέπει
να υποβάλλεται από τη μητέρα ως ασκούσα τη γονική μέριμνα.
Όμως, στην κρινόμενη αλλά και σε κάθε ανάλογη περίπτωση όπου η αλλοδαπή
μητέρα αποδεδειγμένα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα του τέκνου της για νομικούς
και πραγματικούς λόγους (όπως εν προκειμένω, όπου στερείται άδειας διαμονής), σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα, το αίτημα υποβάλει ο Έλληνας πατέρας, μόνο εφόσον κατά τα
προαναφερόμενα υφίσταται έγκυρη κατά το ελληνικό δίκαιο πράξη αναγνώρισης.
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