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                                        Αθήνα,  11/1/2018                

                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 2017/0036777     

                                        ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ: 130181 

  

   

Προς: …………… 

……………………… 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης – Μη προσμέτρηση ετών 

φοίτησης σε ΙΕΚ» 
 

Σχετ.: το από 20-11-2017 έγγραφό σας  

 

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

σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα ακόλουθα: 

 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  4  του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 Α΄) για την 

εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., οργανώνονται και λειτουργούν Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια ή ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάσσονται στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα.  

 

2. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) ορίζεται ότι στο πλαίσιο 

της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να 

οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, φορείς 

παροχής υπηρεσιών είναι, μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ι.Ε.Κ.), το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής 

μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ. 

 

3. Στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3879/2010  «Ανάπτυξη της Δια Βίου 

Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄) ορίζεται ως: 

- "Τυπική εκπαίδευση": αυτή που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο 

από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας, 

- "Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα": Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας 

και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

- "Μη τυπική εκπαίδευση": Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην 

απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.  

 

 Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίστηκαν ζητήματα που 

αφορούν στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης,  ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε 
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συνδυασμό μεταξύ τους συνάγεται ότι τα ΙΕΚ δεν εντάσσονται στο τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και δεν υπάγονται σε καμία από τις οριζόμενες από το νόμο εκπαιδευτικές 

βαθμίδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αποτελούν 

Κέντρα Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Γνωμ. ΝΣΚ 60/2012). 

 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον η μη τυπική εκπαίδευση, φορέας παροχής της 

οποίας είναι το ΙΕΚ, παρέχεται εκτός του οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος της 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνάγεται ότι για την 

αθροιστική συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου φοίτησης δεν 

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 ΙΕΚ.   

 

 Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

                                                                                                                        Ο Ειδικός Γραμματέας  

 

                                                                                                                           Λάμπρος Μπαλτσιώτης 

 
Κοιν.:  

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) 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 

2) Δ/νση Ιθαγένειας  

 


