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Ηγουµενίτσα,03/04/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :2019/…
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ :…

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ιωάννινα

ΘΕΜΑ :Περί του υπό στοιχεία: … (ον. πατρός) …
Σχετ :Η από …/03/2019 αίτηση του εν θέµατι

Η ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ., µετά από εξέταση του φακέλου του εν θέµατι, πρότεινε,
µε το µε αρ.πρωτ. Φ…./2017/0027682/…-…-2018 έγγραφό της, την επανεξέταση του
αιτήµατός του για κτήση της Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του
Ν.3284/2004, ως τέκνο Ελληνίδας.
Από τον φάκελο του εν θέµατι, προκύπτει ότι υπάρχουν έγγραφα στα οποία αναφέρεται
διαφορετική ηµεροµηνία γάµου των γονέων του, ως εξής:
α) ο εν θέµατι προέβει στις νόµιµες ενέργειες για την έκδοση δικαστικής απόφασης, δυνάµει
της οποίας συντάχθηκε εκπρόθεσµα η µε αριθ. …/τόµος …/2015 ληξιαρχική πράξη γάµου των
γονέων του που εκδόθηκε από το Ληξιαρχείο Φιλιατών, και στην οποία οι γονείς του φέρονται
ότι τέλεσαν γάµο την 15-08-1945,
β) η ∆/νση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. έστειλε στην υπηρεσία µας αντίγραφα τριών εγγράφων,
στα οποία αναφέρεται ως ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου των γονέων του η 06/05/1946
και
γ) µετά από πρόσφατο σχετικό ερώτηµα της υπηρεσίας µας, η Ιερά Μητρόπολη … Φιλιατών
… έστειλε στην υπηρεσία µας το µε αρ. πρωτ. …/…-…-2019 'πιστοποιητικόν τελεσθέντος
γάµου' από το οποίο προκύπτει ότι ο γάµος των γονέων του εν θέµατι τελέστηκε την 14-061946.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω α) και β), µε το µε αρ. πρωτ. …/…-…-2018 έγγραφό µας
ζητήσαµε από τον εν θέµατι να προβεί στις νόµιµες ενέργειες προς διόρθωση της µε αριθ.
…/τόµος …/2015 ληξιαρχικής πράξης γάµου των γονέων του, προς εναρµόνιση όλων των
στοιχείων των εγγράφων. Ο εν θέµατι υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του στην οποία
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν προβαίνει στις ενέργειες που ζητήσαµε.
Σε κάθε περίπτωση, και οι τρεις ηµεροµηνίες τέλεσης του γάµου των γονέων του εν θέµατι,
όπως αυτές προκύπτουν από τα έγγραφα, αναφέρονται σε χρόνο πριν την ηµεροµηνία

γέννησής του (…-…-1955).
Παρακαλούµε να εξετάσετε την αίτηση του εν θέµατι, άλλως, να τη διαβιβάσετε στην
Κεντρική ∆/νση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. προς εξέταση και παροχή απόψεων.
Με Εντολή Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
Ιθαγένειας
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΟΛΓΑ

ΣΥΝ.
[…]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 31, 10559 Αθήνα
Τηλ. 2131361649 Fax 2131361616

Αθήνα,20/06/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :2019/…
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ :…

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ :Περί της ιθαγένειας του υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ, … του …
Σχετ :α).το αριθµ.Φ…./2017/27682/…-…-2018 έγγραφό µας.
β).το αριθµ…./2019/394/…-…-2019 έγγραφο του Τµήµατος Ιθαγένειας Θεσπρωτίας.
γ).το αριθµ…./1029/…-…-2019 έγγραφό σας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουµε ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν στην
Υπηρεσία σας, δεν αµφισβητείται η τέλεση του χριστιανικού ορθόδοξου, εγκύρου κατά το
ελληνικό δίκαιο στο χρόνο τέλεσης του, γάµου των γονέων του εν θέµατι. Ως εκ τούτου, ο
γάµος αυτός τελέστηκε πριν τη γέννηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος θα πρέπει να
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του
Ν.3284/2004, όπως σας είχαµε επισηµάνει µε το α' σχετικό έγγραφό µας.

Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας
Ιθαγένειας

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝ :
1.Τµήµα Ιθαγένειας Θεσπρωτίας
Πάργας 24
Τ.Κ. 46 100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
2.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χαλκοκονδύλη 17
Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ
(σχετ…/…/…-…-2017)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Ιθαγένειας

