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ΘΕΜΑ :Περί της ιθαγένειας του … της … γεν. το 1986 στη Βέροια.
Σχετ :το αριθµ.πρωτ.Φ…./2117/21-11-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουµε ότι από τα στοιχεία που περιήλθαν
υπόψη του Υπουργείου προέκυψαν τα ακόλουθα:
Ο … φέρεται να γεννήθηκε στη Βέροια στις ...-…-1986 και είναι αγνώστου πατρός. Σύµφωνα
µε το αριθµ.πρωτ…/92-α'/..-…-2018 έγγραφο του Τµήµατος Ασφαλείας … Ηµαθίας, ο εν
θέµατι είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι κάτοικος … Ηµαθίας και κατά δήλωσή του είναι τέκνο
της … η οποία απεβίωσε το 2009. Αµέσως µετά τη γέννησή του, συντάχθηκε η υπ'αριθµ.
1025/ΚΒ/1986 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Ληξιαρχείου Βέροιας, στην οποία όµως δεν
υπάρχει κύριο όνοµα και αναγράφεται ως µητέρα του η … το γένος …. ∆υνάµει της αριθµ.
…/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας),
απορρίφθηκε η αίτηση του εν θέµατι περί: συµπλήρωσης της άνω ληξιαρχικής πράξης
γέννησης ως προς το όνοµά του … και ως προς το επώνυµό του .. και διόρθωσης: α). του
ονόµατος και του επωνύµου της µητέρας του (από … σε …), β). του γένους της (από … σε
…) και γ).το µητρώνυµό της, ότι είναι ...
Από τα στοιχεία που αποστείλατε στο Υπουργείο προέκυψε ότι η αναγραφόµενη, στη
ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος, µητέρα του …, δεν φερόταν εγγεγραµµένη σε
∆ηµοτολόγια της Χώρας. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι ο … που γεννήθηκε το έτος
1986 στην Ελλάδα, δύναται να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.1438/1984 και να εκδοθεί η σχετική απόφαση µε τα στοιχεία που
αναγράφονται στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, εφόσον σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα, γεννήθηκε στην Ελλάδα το έτος 1986 και δεν απέκτησε µε τη γέννησή του
αλλοδαπή ιθαγένεια. Σηµειώνεται ότι η αναγραφόµενη στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του
αιτούντος µητέρα του, …, δεν κατείχε ποτέ την ελληνική ιθαγένεια, ούτε και κατά το χρόνο
γέννησης αυτού, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για καθορισµό της ελληνικής της ιθαγένειας,
στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης από
Ελληνίδα µητέρα.
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