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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση:      Σταδίου  31 

Ταχ. Κώδικας: 105 59 

Πληροφορίες:  Μ. Ξανθοπούλου 

Τηλ.: 2131361632 

Fax: 2131361616  

Ε-mail: m.xanthopoulou@ypes.gr 

                                        Αθήνα,  21/ 11 /2017                

                                        Α.Π.  Φ.  130181/33638 

 

  

    

 

 

Προς:  

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης από ενηλικιωθέντες 

αλλοδαπούς - Προσμέτρηση ετών φοίτησης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην  

Ελλάδα» 

 

Σχετ.: το αριθ. πρωτ. Φ12/182299/Δ2/26-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, 

σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα ακόλουθα: 

 

Με την παράγραφο 5β του άρθρου 1Β του ΚΕΙ (ν. 3284/2004), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης και στον ενήλικο αλλοδαπό που:  

α. ολοκληρώνει μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και  

β. είναι ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης 

φοίτησης, αλλά δεν έχει υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.  

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση 

αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της 

απαιτούμενης φοίτησης.  

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ  προκύπτει ότι δικαίωμα κτήσης 

της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναγνωρίζεται και στον ενήλικο αλλοδαπό που:  

α. έχει ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε 

εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  

β. ήταν ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης 

φοίτησης, αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.  

Η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού υποβάλλεται στην περίπτωση 

αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, 

δηλ. έως και την 9η /7/2018.  
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Ενόψει των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων, εκ των οποίων προκύπτει το 

δικαίωμα του ενήλικου αλλοδαπού να κτηθεί την ελληνική ιθαγένεια υπό την προϋπόθεση   

της επιτυχούς ολοκλήρωσης από αυτόν της κατά περίπτωση απαιτούμενης φοίτησης ενόσω 

ήταν ενήλικος αλλά όχι πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους, θέσατε στην υπηρεσία μας το 

ζήτημα  της δυνατότητας προσμέτρησης στον απαιτούμενο χρόνο φοίτησης και των ετών 

σπουδών που επιτυχώς περάτωσε ο ενδιαφερόμενος ενήλικος αλλοδαπός σε Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα. Επί του ως άνω ζητήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

 Στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) προβλέπεται η 

λειτουργία  των  Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των νέων 

που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την 

υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), που στόχο 

έχουν να συνδεθούν οι ενήλικες  με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποκτώντας 

σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρρυθμης 

γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ στους αποφοίτους των 

υπόψη Σχολείων χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο  του 

Γυμνασίου. 

 

 Δεδομένου, επομένως, ότι υπό την ισχύ των διατάξεων του Ν. 2525/1997, τα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν στο πλαίσιο της τυπικής δημόσιας εκπαίδευσης 

ενηλίκων, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς μπορεί να οδηγήσει στην ολοκλήρωση 

της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο  Γυμνασίου) με δυνατότητα 

συνέχισης  στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Λύκειο), συνάγεται ότι για την αθροιστική 

συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου φοίτησης θα πρέπει να 

προσμετρώνται σε όσες τάξεις πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

παρακολούθησε επιτυχώς ο αλλοδαπός μαθητής και τα έτη σπουδών που επιτυχώς 

περάτωσε ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα.   

 

 Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως με νεώτερη εγκύκλιό σας ενημερώσετε 

τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας αναφορικά με την υποχρέωση 

συμπερίληψης στο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης που οι άνω υπηρεσίες 

εκδίδουν και των ετών επιτυχούς φοίτησης αλλοδαπών ενήλικων μαθητών στα άνω σχολεία 

(ΣΔΕ). 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, ενώ για κάθε άλλη πληροφορία 

ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

                                                                                                     Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας   

 

 

         Λάμπρος Μπαλτσιώτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γεν. Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  

Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι 

e-mail: spudonde@minedu.gov.gr 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  

και Νέας Γενιάς 

Δ/νση Δια Βίου Μάθησης  

Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι 

 

2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας        

Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων  

(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα 

Τμήματα Ιθαγένειας και Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητά τους) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο  Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

-Δ/νση Ιθαγένειας  

 

αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 


