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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα 

κάτωθι:  
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν 4332/2015, ο ανήλικος αλλοδαπός 

προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν στο πρόσωπό του προϋποθέσεις 
που συναρτώνται με τη γέννηση και φοίτησή του στην Ελλάδα,  καθώς και με τη νομιμότητα παραμονής 

των γονέων αυτού, όπως αυτές λεπτομερώς παρατίθενται στην αριθ. 29 εγκύκλιο (Α.Π. Φ.  
130181/18258/25-8-2015 και ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) που εξέδωσε η υπηρεσία μας.  
 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη νομιμότητα παραμονής των γονέων του τέκνου απαιτείται συμπλήρωση 
από τον έναν εκ των γονέων αυτού πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο 
γέννησής του ή σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς 

διαμονής αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων αυτού η οποία 
άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν την γέννησή του τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο 
γέννησής του. Πέρα από τη διασταύρωση της νόμιμης διαμονής εκ μέρους και των δύο γονέων κατά το 

χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης απαιτείται και η κατοχή από έναν τουλάχιστον εξ 
αυτών κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης ενός εκ των περιοριστικά 
απαριθμούμενων τίτλων νόμιμης διαμονής της παρ. γ' του άρθρου 1Α του ΚΕΙ. 

 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4332/2015 τα βασικά κριτήρια αφενός της νόμιμης διαμονής 
των γονέων του τέκνου στη χώρα τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής από κοινού δήλωσης - 

αίτησής τους και αφετέρου της νόμιμης συνεχούς διαμονής του ενός γονέα επί τουλάχιστον πενταετία ή 
δεκαετία αντιστοίχως, συνδυαζόμενο με το νέο στοιχείο της κατοχής ενός εξ' αυτών κατά το χρόνο 
υποβολής της σχετικής δήλωσης - αίτησης συγκεκριμένης άδειας διαμονής, αποτελεί τεκμήριο 

ουσιαστικής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Κρίσιμο  δε είναι το γεγονός ότι η κατεχόμενη από 
έναν τουλάχιστον γονέα άδεια συγκεκριμένου τύπου αποτελεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,  
τύπο άδειας μακράς διάρκειας η οποία, παρέχοντας στην κάτοχό της αυξημένα δικαιώματα, προσδίδει 

στην διαμονή αυτού και της οικογένειάς του ουσιαστικά χαρακτήρα κοινωνικής ενσωμάτωσης.  



 
Στην προκειμένη περίπτωση οι γονείς του ανήλικου τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - 

αίτησης διαμένουν νόμιμα στη χώρα, χωρίς ωστόσο να κατέχει ένας εξ' αυτών έναν εκ των 
περιοριστικά απαριθμούμενους τίτλων νόμιμης διαμονής. Ειδικότερα, ο πατέρας του ανήλικου 
τέκνου, …. του ….. διαμένει νόμιμα και συνεχόμενα στην Ελλάδα από το 2003, κατέχοντας από τις 

../../2014 βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρινίζεται, 
ωστόσο, ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης άδειων 
διαμονής της υπηρεσίας σας, προκύπτει ότι ο προαναφερόμενος ήταν κάτοχος άδειας διαμονής 

δεκαετούς διάρκειας (Ν. 3731/08, αρ.39, παρ.1) με ημερομηνία έναρξης την 25/4/2009, ημερομηνία 
λήξης την 30/4/2014 και ημερομηνία λήξης του εντύπου την 24/4/2019. Από την ημερομηνία λήξης του 
εντύπου της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας (24/4/2019), τεκμαίρεται ότι η μη κατοχή από μέρους 

του της απαιτούμενης από τον νόμο δεκαετούς άδειας διαμονής δεν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, αλλά στο γεγονός ότι έληξε η εν 
λόγω άδεια σε χρόνο προγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας λόγω χορήγησης επ' ονόματί του 

βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις 9/5/2014) ως πολίτης 
Ρουμανίας (ο πραναφερόμενος πολίτης Μολδαβίας φέρεται να απέκτησε και την ρουμανική ιθαγένεια 
όπως προκύπτει από το με αρ. ….. ρουμανικό διαβατήριό του έκδ. 27/3/2014).  

 
Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω βεβαίωση πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
περιλαμβάνεται στους περιοριστικά απαριθμούμενους τίτλους νόμιμης διαμονής της παρ. γ του 

άρθρου 1Α του ΚΕΙ, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι συντρέχουν οι συναρτώμενες με τη νομιμότητα 
παραμονής των γονέων του ανηλίκου τέκνου προϋποθέσεις, καθώς ο πατέρας αυτού κατείχε άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης εντύπου στις 24/4/2019, γεγονός που μαρτυρά ότι 

η κοινωνική ενσωμάτωση που θέτει ως προαπαιτούμενο ο νομοθέτης προκειμένου να χορηγήσει την 
ελληνική ιθαγένεια σε τέκνα νόμιμων μεταναστών που έχουν εισαχθεί σε διαδικασία σχολικής ένταξης 
και οι γονείς τους έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως τόπο μόνιμης εγκατάστασης,  δεν παραβιάζεται 

εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πατέρας του εν θέματι απέκτησε στο μεταξύ τη ρουμανική υπηκοότητα και 
εξ' αυτού του λόγου η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας που κατείχε έληξε σε χρόνο προγενέστερο 
της καταληκτικής ημερομηνίας αυτής.  

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον η υπηρεσία σας διαπιστώσει ότι συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, δύναται να προβεί στην 

έκδοση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του εν θέματι.  
 
Τέλος επισημαίνεται ότι το ρουμανικό πιστοποιητικό γάμου με αρ. ….. εκδ.2013, το οποίο κατατέθηκε 

στην υπηρεσία σας, πρέπει να φέρει τη νόμιμη επικύρωση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης 
(Apostille) προκειμένου να γίνει αποδεκτό. 
  

  
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 

ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Εσωτερική Διανομή: 
 - Γρ.Ειδικού Τομεακού Γραμματέα  

 


