
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 

Αρ. πρωτ.: 11864.06.2.3 

Χειριστής: Μιχ. Τσαπόγας 

Υπουργείο Εσωτερικών  

∆ιεύθυνση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης  

Τµήµα Ιθαγένειας Α΄ 
 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τον ν. 

3094/2003, εξετάζει την από 2.8.2006 αναφορά (αρ. πρωτ. 11864) της κ. *** ***. Από την 

αναφορά και τα συνηµµένα αυτής έγγραφα προκύπτει ότι η κ. *** γεννήθηκε το 1955 στην τότε 

Ε.Σ.Σ.∆. ως τέκνο του *** και της *** ***, εκ των οποίων ο µεν *** φέρεται ότι είχε την 

ελληνική ιθαγένεια ήδη από το 1923 δυνάµει της Συνθήκης της Λωζάννης περί ανταλλαγής 

ελληνοτουρκικών πληθυσµών, η δε ***, το γένος ***, φέρεται ότι απέκτησε την ελληνική 

ιθαγένεια το 1941 λόγω γάµου (όλα τα ανωτέρω βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ***/8.2.1993 πράξης της 

τότε Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής). Η ίδια η κ. *** νυµφεύθηκε το 1978 µε θρησκευτικό γάµο, στην 

τότε Ε.Σ.Σ.∆., τον *** ***, έλληνα από γεννήσεως, παλιννόστησε το 1991 και ενεγράφη στο 

δηµοτολόγιο Ξάνθης (***/2) ως ελληνίδα εξ αιτίας του γάµου αυτού και από την ηµεροµηνία 

τέλεσής του (τα ανωτέρω βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ***/16.10.1991 πράξης της Νοµαρχίας Ξάνθης). 

Ήδη, επικαλούµενη το γεγονός της γεννήσεώς της από έλληνες γονείς, απευθύνθηκε προσφάτως 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αρµόδια κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 Κ.Ε.Ι., 

προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επανακαθορισµού της ιθαγένειάς της ως προς την αιτία 

(γέννηση αντί γάµου) και συνακόλουθα ως προς τη χρονολογία κτήσης (1955 αντί 1978) κατ’ 

άρθρο 1 παρ. 1 Κ.Ε.Ι., έλαβε όµως την απάντηση ότι τούτο δεν είναι δυνατό. 

Επειδή, ως προς την ουσία, από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει κατ’ αρχήν ότι συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις καθορισµού της ιθαγένειας της κ. *** ως κτηθείσης από γεννήσεως, ο Συνήγορος 

του Πολίτη πιθανολόγησε ότι το πρόβληµα ανέκυψε µόνον ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να 

τηρηθεί, και ζήτησε σχετικά τις απόψεις της Περιφέρειας. Πράγµατι η Περιφέρεια, µε το υπ’ αρ. 

πρωτ. ***/7.2.2007 έγγραφό της που κοινοποιήθηκε και σε σας, επιβεβαιώνει ότι δεν εισήλθε καν 

στην ουσία του αιτήµατος και επικαλείται την υπ’ αρ. 9/Φ.79174/221/8.3.2005 εγκύκλιό σας: 

«σύµφωνα µε την εγκύκλιο …, επί αιτηµάτων πολιτών των οποίων η Ελληνική ιθαγένεια είχε 

διαπιστωθεί µε απόφαση του Νοµάρχη και ζητούν διόρθωση της νοµικής βάσης κτήσης αυτής 
µετά από προσκόµιση διαφορετικών στοιχείων, η διόρθωση είναι δυνατή µόνο όταν η 

διαπιστωτική αυτή πράξη δεν ήταν ευµενής κατά τον χρόνο της έκδοσής της για τον 

διοικούµενο. Σύµφωνα δε µε παγίως διαµορφωθείσα νοµολογία …, επί ευµενών πράξεων, πράξεων 

δηλαδή που συνέστησαν δικαιώµατα …, ανάκληση είναι δυνατή µόνο εάν οι πράξεις περιέχουν 

επιφύλαξη ανακλήσεως ή ο νόµος προβλέπει το επιτρεπτό της ανάκλησης και αυτό ορίζεται ρητά µε 

διάταξη του νόµου. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η διόρθωση της νοµικής βάσης κτήσεως 

Ελληνικής ιθαγενείας …, διότι η απόφαση του τότε Νοµάρχη Ξάνθης στηρίχθηκε στα 

πραγµατικά γεγονότα, τα οποία προέκυπταν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλε στην Υπηρεσία 

της Νοµαρχίας Ξάνθης η *** και η πράξη αυτή κατά το χρόνο της έκδοσής της ήταν ευµενής 
για την ενδιαφερόµενη». 

Ωστόσο, κατά νοµική ακριβολογία, ουδέποτε τέθηκε θέµα ανάκλησης της αρχικής πράξης 

κτήσεως ιθαγένειας, οπότε αλυσιτελώς προβάλλεται το νοµολογιακό επιχείρηµα περί µη 

ανακλήσεως ευµενών πράξεων: το αίτηµα αφορά νέο εξ αρχής καθορισµό, σύµφωνα δε µε το 

άρθρο 25 παρ. 2 Κ.Ε.Ι. µόνη προϋπόθεση της εξέτασης αιτήµατος καθορισµού είναι η σχετική 

αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος ουδόλως απαιτείται να τυγχάνει δηµοτολογικά µετέωρος 

(αδήλωτος ή αλλοδαπός) κατά τη στιγµή της αίτησης. Κατά τη διάταξη αυτή, η εξέταση αίτησης 

καθορισµού δεν προϋποθέτει ούτε συνιστά αντιστροφή, ανατροπή ή αµφισβήτηση τυχόν 
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προηγηθείσης κτήσεως, οπότε ουδείς απαγορεύει σε έλληνες πολίτες, κανονικά 

δηµοτολογηµένους (από γέννηση, λόγω γάµου υπό το προϊσχύον δίκαιο, κατόπιν καθορισµού επί 

οιασδήποτε βάσεως, λόγω στράτευσης, από πολιτογράφηση κ.ο.κ.), να κινήσουν εκ νέου τη 

διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 2 για διαφορετική αιτία ή για διαφορετικό χρόνο εικαζόµενης 

κτήσεως, εφ’ όσον διαθέτουν τους προς τούτο νοµίµους τίτλους. Έτσι, το γεγονός ότι η κτήση 

ιθαγένειας λόγω γάµου εν έτει 1978 ήταν νόµιµη, ευµενής και στηριζόταν σε αίτηση της 

ενδιαφεροµένης και σε πραγµατικά γεγονότα, ουδόλως επηρεάζει την ανά πάσα στιγµή κίνηση της 

διαδικασίας καθορισµού από γέννηση, για την οποίαν, άλλωστε, ο νόµος δεν τάσσει προθεσµία. 

Επί πλέον, η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση ρυθµίζεται µε διάταξη 

αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 1 παρ. 1 Κ.Ε.Ι.), επί της οποίας όχι µόνο δεν χωρεί εξουσία 

διαθέσεως, αλλ’ αντιθέτως συντρέχει δηµόσιο συµφέρον για την ακριβή (κατά χρόνο και κατ’ 

αιτία κτήσεως) εφαρµογή της. Το γεγονός ότι η εφαρµογή αυτή για ορισµένους συµπολίτες µας 

παρίσταται αµιγώς ευµενής (όπως στην προκειµένη περίπτωση) ενώ για άλλους πιθανώς δυσµενής 

(ιδίως προκειµένου περί ανδρών σε στρατεύσιµη ηλικία), δεν σηµαίνει ότι το κράτος αποκτά τη 

δυνατότητα να εξοµοιώνει αυτήν προς οιανδήποτε άλλη πράξη παροχικής διοικήσεως, εξαρτώντας 

την κατά τρόπον ανελαστικό από ορισµένη αλληλουχία πράξεων ή παραλείψεων του 

ενδιαφεροµένου: όποιος είναι πράγµατι τέκνο ελλήνων έχει ήδη από γεννήσεως την ελληνική 

ιθαγένεια, µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που εκείνη συνεπιφέρει, η επ’ αυτού εφαρµογή 

της οικείας ουσιαστικής διατάξεως του Κ.Ε.Ι. αποτελεί πολιτειακή υποχρέωση, η δε σχετική 

διαπιστωτική διαδικασία δεν εξαρτάται από το κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος αντλεί δικαιώµατα 

(εξ αυτού ακριβώς του λόγου η διοίκηση δύναται ν’ αξιώνει εφαρµογή της διάταξης αυτής ακόµη 

και παρά την τυχόν αντίθετη βούληση του εµπλεκοµένου, σε περιπτώσεις αρρένων που 

επιχειρούν ν’ αποφύγουν τη στράτευση). Η σύνδεση της εφαρµογής του ουσιαστικού κανόνα του 

άρθρου 1 παρ. 1 Κ.Ε.Ι. προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 2 δεν αναιρεί τα ανωτέρω και δεν 

εξαρτά τον καθορισµό ιθαγένειας (όταν αυτός εδράζεται σε διάταξη αναγκαστικού δικαίου όπως η 

επίµαχη) από διαδικαστικές ρυθµίσεις ή νοµολογιακές κατευθύνσεις που έχουν διαπλασθεί σε 

παντελώς διαφορετικά πεδία της διοικητικής δράσης. Εν προκειµένω, το γεγονός ότι η κ. ***, κατά 

τη στιγµή του γάµου της, αδυνατούσε ή καθυστερούσε ν’ αποδείξει την ελληνική ιθαγένεια των 

προγόνων της και προτίµησε να κάµει χρήση της κατά πολύ ταχύτερης και ασφαλέστερης 

διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας λόγω γάµου σύµφωνα µε το τότε ισχύον δίκαιο, δεν σηµαίνει ότι εν 

ταυτώ παραιτήθηκε από τυχόν δικαιώµατά της απορρέοντα από την καταγωγή της, ούτε φυσικά 

ότι το κράτος είναι θεµιτό να την τιµωρεί σήµερα για την επιλογή της εκείνη. 

Εν όψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει σφοδρή επιφύλαξη για τη 

νοµιµότητα της ερµηνευτικής άποψης που φέρεται να περιέχεται στην υπ’ αρ. 

9/Φ.79174/221/8.3.2005 εγκύκλιό σας («επί αιτηµάτων πολιτών των οποίων η Ελληνική ιθαγένεια 

είχε διαπιστωθεί µε απόφαση του Νοµάρχη και ζητούν διόρθωση της νοµικής βάσης κτήσης αυτής 

µετά από προσκόµιση διαφορετικών στοιχείων, η διόρθωση είναι δυνατή µόνο όταν η διαπιστωτική 

αυτή πράξη δεν ήταν ευµενής κατά τον χρόνο της έκδοσής της»). Αντιλαµβάνεται, ωστόσο, ότι, κατά 

την τρέχουσα διοικητική πρακτική, θα ήταν εξαιρετικά δυσχερές για µιά Περιφέρεια το να 

παρεκκλίνει από υπουργική εγκύκλιο εφαρµόζοντας απ’ ευθείας τον (αντίθετο αυτής) νόµο. Εξ 

αυτού του λόγου κρίνεται, επί του παρόντος, σκόπιµη η διατύπωση εισήγησης προς την υπηρεσία 

σας, προκειµένου αυτή, βραχυπρόθεσµα µεν να παραγγείλει στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης την κατ’ ουσίαν εξέταση της αίτησης της κ. *** κατ’ άρθρα 1 παρ 1 & 25 

παρ. 2 Κ.Ε.Ι., µακροπρόθεσµα δε να επανεξετάσει την επίµαχη εγκύκλιο, προσαρµόζοντας αυτήν 

στο γράµµα και το πνεύµα του νόµου. Εν αναµονή ενηµέρωσης για τις απόψεις, προθέσεις και 

ενέργειές σας επί του θέµατος αυτού, ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.  

  Με τιµή, 

       Ανδρέας Τάκης  
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Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 

Αρ. πρωτ.: 11864.06.2.6 

Χειριστής: Μιχ. Τσαπόγας 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

∆ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών 

Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης Νοµού Ξάνθης 
 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Από το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.106467/79136/20.12.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

αντίγραφο του οποίου σας κοινοποιώ συνηµµένα, προκύπτει ότι η υπ’ αρ. 9/Φ.79174/221/8.3.2005 

εγκύκλιός του αφορούσε µόνον ιθαγένειες κτηθείσες δυνάµει του ν. 2790/2000, οπότε κακώς έγινε 

επίκληση αυτής (έγγραφό σας υπ’ αρ. πρωτ. ***/7.2.2007) σε περίπτωση ιθαγένειας κτηθείσης 

λόγω γάµου.  

Εποµένως, κατά το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου και κατά συµφωνία προς τις απόψεις 

που είχε διατυπώσει ο Συνήγορος του Πολίτη, στην περίπτωση της κ. *** είναι δυνατή η 

διόρθωση της νοµικής βάσης (και συνακόλουθα της χρονολογίας) κτήσης ιθαγένειας, εφ’ όσον 

προσκοµισθούν τα αναγκαία ελληνικά και αλλοδαπά ληξιαρχικά πιστοποιητικά όπως αυτά 

απαριθµούνται στο συνηµµένο. 

Το παρόν κοινοποιείται και στην ίδια την ενδιαφεροµένη, µε την υπόδειξη να επικοινωνήσει 

µε την υπηρεσία σας προκειµένου ν’ αναζητηθούν όσα τυχόν εκ των ανωτέρω αναγκαίων 

πιστοποιητικών βρίσκονται ήδη στον οικείο φάκελο, και να προσκοµισθούν τα υπόλοιπα. 

 

 

 

  Με τιµή, 

 

 

       Ανδρέας Τάκης  
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