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ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιθαγένειας
Τ. Οικονομίδη 1, 54655
Υπόψη κας Αβραμίδου

ΘΕΜΑ: Προξενική έκθεση αναγνώρισης για τέκνο αλλοδαπής υπηκόου το οποίο αναγνωρίζει
Έλληνας υπήκοος.
Σχετ. : Το με Α.Π. 2020/0000937/Φ. 15944/16-06-2020 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΕΙ, τέκνο που έχει γεννηθεί από μητέρα αλλοδαπή εκτός
γάμου και αναγνωρίζεται από Έλληνα πατέρα μετά τη γέννηση του δεν αποκτά
ελληνική ιθαγένεια από γέννηση, αλλά από την αναγνώριση του,
2) τα ελληνικά προξενεία αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιθαγένειας, όχι μόνο
την προξενική έκθεση αναγνώρισης αλλά και το ίδιο το αλλοδαπό έγγραφο που αφορά
στην αναγνώριση, μέσω του οποίου προκύπτουν ευθέως στοιχεία όπως η ημερομηνία
αναγνώρισης, η συναίνεση της αλλοδαπής μητέρας κλπ,
3) τόσο οι προξενικές ληξιαρχικές πράξεις όσο και οι προξενικές εκθέσεις, προκειμένου να
παράξουν έννομα αποτελέσματα οφείλουν να μεταγραφούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο,
όπερ δεν μπορεί να συμβεί στην εν θέματι περίπτωση (και σε ανάλογες αυτής) διότι το
τέκνο δεν έχει ελληνική ιθαγένεια με τη γέννηση αλλά λόγω της αναγνώρισης από τον
Έλληνα πατέρα,
4) σε κάθε περίπτωση, το νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο Δημοτολόγιο είναι η απόφαση
καθορισμού ιθαγένειας και όχι το ληξιαρχικό γεγονός,
η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι παρέλκει η σύνταξη προξενικής έκθεσης εκούσιας
αναγνώρισης για την περίπτωση τέκνου αλλοδαπής υπηκόου που αναγνωρίζεται εκουσίως από
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Έλληνα υπήκοο, στο βαθμό φυσικά, που, όπως προαναφέρθηκε, αποστέλλονται σε εσάς τα ίδια τα
αλλοδαπά έγγραφα που αφορούν στην αναγνώριση.
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