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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Υπουργός Εσωτερικών 

 
Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις:  
α) των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2503/1997 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 107 Α'), σε 

συνδυασμό με αυτές του άρθρου 8 του ν.3200/1955 "Περί διοικητικής αποκεντρώσεως" (ΦΕΚ 97 Α') και της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α'),  
β) των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 5, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217 Α΄), 

όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), καθώς και του άρθρου 
25 του ανωτέρω νόμου,  

γ) των άρθρων 23 και 27 του ν.3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 

συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις" ( ΦΕΚ 49 Α').  
2. Τo αριθμ. ΠΔ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).  

3. Την υπ' αρ. πρωτ. Φ../2016 απόφαση περί αποδοχής της από ..2016 αρχικής προσφυγής του εν θέματι  
4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ../2017 απορριπτική απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Αστικής Κατάστασης 

και Κοινωνικής Ένταξης …  

5. Την από ………2017 διοικητική προσφυγή του εν θέματι  
6. Την υπ' αριθμ……….. απόφαση του Τριμελούς Εφετείου ….. περί καταδίκης του προσφεύγοντος σε 

συνολική ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) μηνών για το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς και 
προώθησης στο εσωτερικό της χώρας των αλλοδαπών που εστερούντο των νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων 

και είχαν εισέλθει λάθρα σε ελληνικό έδαφος  

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης  
 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) σε συνδυασμό με τα δύο 
τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) κατά των αποφάσεων του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, πλέον Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται η 
δυνατότητα υποβολής διοικητικής (ειδικής) προσφυγής για παράβαση νόμου, ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως της σχετικής απορριπτικής 

απόφασης ή εάν η απόφαση δε δημοσιεύεται, από της κοινοποιήσεως αυτής στον ενδιαφερόμενο ή άλλως από 
την ημερομηνία, κατά την οποία έλαβε γνώση αυτής ο ενδιαφερόμενος.  

 
Επειδή η υποβληθείσα στις …….. προσφυγή του εν θέματι κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ../2017 απορριπτικής 

απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης .. ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα και συνεπώς είναι παραδεκτή και περαιτέρω εξεταστέα.  
 

Επειδή οι ομογενείς κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) μετά τις 24-3-2010 αποκτούν 
την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (πλέον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) του τόπου μόνιμης κατοικίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010.  

 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 5 του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με άρθρο 2 του ν. 3838/2010, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με 

πολιτογράφηση πρέπει, μεταξύ άλλων, να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για 
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συγκεκριμένα αποκλειστικά απαριθμούμενα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και τα αδικήματα που εντάσσονται 

στην κατηγορία των εγκλημάτων που αφορούν την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλο παραμονής 

στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος 
σε αυτούς για απόκρυψη.  

 
Επειδή σύμφωνα και με την αριθ. 401/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στις 17-1-2014, στις περιπτώσεις 

που δια αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σχηματίζεται και επιβάλλεται στον κατηγορούμενο συνολική 
ποινή οι επιμέρους ποινές που προσμετρώνται σε αυτήν διατηρούν την αυτοτέλειά τους και μετά τον 

καθορισμό της συνολικής ποινής και δεν απορροφώνται από αυτήν.  
 

Επειδή σύμφωνα με την αποδεκτή από την υπηρεσία μας για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης (παρ. 1β 
του άρθρου 5 του Ν. 3284/2004) αρχή της αυτοτέλειας των επιμέρους ποινών που έχουν συνεπιμετρηθεί στη 

«συνολική ποινή», το παραπάνω αναφερόμενο όριο των έξι μηνών αναφέρεται στις επί μέρους ποινές που 

επιβάλλονται στον κατηγορούμενο για τα τελεσθέντα από αυτόν αδικήματα, έστω και αν οι επιμέρους αυτές 
ποινές προσμετρούμενες σχηματίζουν συνολική ποινή που ισούται ή υπερβαίνει τους έξι μήνες.  

 
Επειδή, όπως γίνεται δεκτό η ανωτέρω αρχή της αυτοτέλειας των επιμέρους ποινών αφορά στις συνολικές 

ποινές που επιβάλλονται όχι μόνο στις περιπτώσεις συνεκδίκασης σε δεύτερο βαθμό, πλειόνων αδικημάτων επί 

των οποίων υπήρξε πρωτόδικα καταδίκη με διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις (ζήτημα επί του οποίου 
απεφάνθη η ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ) αλλά και στις περιπτώσεις της αληθινής συρροής αδικημάτων, η 

οποία υφίσταται όταν ο καταδικασθείς ευθύνεται για την τέλεση περισσοτέρων εγκλημάτων, είτε αυτή (η 
συρροή) είναι πραγματική (όταν τα περισσότερα εγκλήματα πραγματώθηκαν με δύο ή περισσότερες πράξεις) 

είτε κατ΄ ιδέαν (όταν τα περισσότερα εγκλήματα πραγματώθηκαν με μία και μόνο πράξη, όπως στο 
συγκεκριμένο στην περίπτωσή μας ιστορικό). Εξάλλου το παραπάνω δέχεται και η ανωτέρω γνωμοδότηση του 

ΝΣΚ, η οποία για να καταλήξει ομόφωνα στο συμπέρασμά της επικαλείται στο σκεπτικό της την αριθ. 

993/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δέχεται την αρχή της αυτοτέλειας των ποινών στην περίπτωση 
της συρροής εγκλημάτων.  

 
Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι με την αριθ. ……….. απόφαση του Τριμελούς Εφετείου … ο 

προσφεύγων έχει καταδικαστεί, για το αδίκημα της διευκόλυνσης μεταφοράς και προώθησης στο εσωτερικό 

της χώρας έξι αλλοδαπών, σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών για κάθε μεταφερόμενο άτομο, 
επιβάλλοντάς του εντέλει συνολική ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) μηνών, αποτελούμενη από τη μία 

των ως άνω ποινών προσαυξανόμενη κατά δύο μήνες από εκάστη των λοιπών.  
 

Επειδή, ενόψει και των ανωτέρω, κάθε μία από τις επιβληθείσες στον προσφεύγοντα και επιμετρηθείσες στη 

συνολική ποινές δεν υπερβαίνει το όριο των έξι (6) μηνών, δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα για την 
πολιτογράφησή του, έστω και αν οι επιμέρους αυτές ποινές έχουν προσμετρηθεί σε σχηματισμό συνολικής 

ποινής δεκατεσσάρων (14) μηνών.  
 

Επειδή δεν απορρίφθηκε ορθά με την αριθμ. πρωτ. Φ../2017 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος 
Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης .. η αίτηση πολιτογράφησης του προσφεύγοντος.  

 

Αποφασίζουμε 
 

1. Αποδεχόμαστε την από ……….. διοικητική προσφυγή του κ. ……….., γεννηθέντος στις ……..στην 
…..στρεφόμενη κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ../2017 απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Αστικής 

Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης …, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.  

2. Ακυρώνουμε την ανωτέρω απόφαση και την αναπέμπουμε στην αρμόδια υπηρεσία για νέα εξέταση και 
κρίση.  

 
Ο Υπουργός 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

Κοινοποίηση:  
1….. 

2. ….. 
Εσωτ. διανομή : … 


