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Προς:  
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της 
Χώρας  
α. Γραφεία Συντονιστών, 
 β. Γεν. ∆/νσεις Εσωτερικής 
Λειτουργίας, 
 γ. ∆/νσεις Αστικής Κατάστασης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (µε την 
παράκληση να µεριµνήσουν για την 
κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου 
στα Τµήµατα Ιθαγένειας, 
Πολιτογράφησης και Αστικής 
Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης 
που υπάγονται στην αρµοδιότητά 
τους)  
 
(αποστολή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) 

 
 
 
Θέµα: ∆εκτή η υποβολή αιτήµατος κτήσης ιθαγένειας µε βάση τις 
µεταβατικές διατάξεις του ν.4332/2015 (λόγω φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα ή αποφοίτησης από ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ) µέχρι 9-7-
2018 για τους πολίτες τρίτων χωρών που χωρίς δική τους υπαιτιότητα, 
δεν έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα διαµονής τους ως στερούµενοι 
διαβατηρίου.  
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 29/2015 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, µεταξύ των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και αποφοίτησης από τµήµα ή σχολή 
ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατ’ άρθρα 1Β παρ. 1 και παρ. 2, 5α και 5β του ΚΕΙ και 
άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015) είναι η προσκόµιση ευκρινούς αντιγράφου 
ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου 
αναγνωρισµένου από την χώρα µας, µε εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που 
είναι αντικειµενικά στερούµενοι διαβατηρίου κατά τους ορισµούς του Κώδικα 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (άρθρο 1 περ. ε’ ν. 4251/2014). 

Ελληνική



 Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. α του ν. 4251/2014 
προβλέπουν ότι:  «[..] Ειδικά, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολίτης 
τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκοµίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 
έγγραφο, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής ως στερούµενος 
διαβατηρίου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και 
αιτιολογηµένα αντικειµενική αδυναµία λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή 
καταστάσεων, κατόπιν γνώµης της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 
134. Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτροπή λαµβάνει 
υποχρεωτικά υπόψη το βαθµό ένταξης του ενδιαφερόµενου στη χώρα.» 

Εποµένως σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόµου, για τους οποίους διαπιστώνεται αντικειµενική 
αδυναµία εφοδιασµού τους µε διαβατήριο, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης 
του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµόδιας Επιτροπής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 4251/2014 αναγνωρίζεται το δικαίωµα διαµονής 
τους και τους χορηγείται άδεια διαµονής. 

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται κατά µείζονα λόγο και στη διαδικασία 
της πολιτογράφησης, όπου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. 
δ’ του ΚΕΙ περί των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζει ότι: «[..]Αν ο 
αλλοδαπός αδυνατεί αντικειµενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του ν.3386/2005, αρκεί η άδεια 
διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύµφωνα µε την 
προαναφερόµενη διάταξη.» Ενόψει δε κατάργησης του άρθρου 84 του 
ν.3386/2005 µε το άρθρο 139  Ν. 4251/2014 εφαρµόζεται αντίστοιχα η ως 
άνω διάταξη του άρθρου 6 παρ. α του ν. 4251/2014. 

Ωστόσο, λόγω της σύστασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και των µεταβολών που επήλθαν στην Επιτροπή της παραγράφου 
2 του άρθρου 134 του ν. 4251/2014 και εν αναµονή της εκ νέου συγκρότησης 
των οικείων Επιτροπών βάσει των διατάξεων του άρθρου 134 του ν. 
4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 31 του ν. 
4540/2018 (Α’ 91), υφίσταται αδυναµία διακρίβωσης της αντικειµενικής 
αδυναµίας προσκόµισης διαβατηρίου σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις για τον σκοπό αυτό, οι οποίες εκκρεµούν στο Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, και συνακόλουθα αδυναµία χορήγησης άδειας 
διαµονής.  

Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω, ενόψει της εκπνοής της 
προθεσµίας υποβολής αιτηµάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε βάση 
τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 στις 09-07-
2018, τυχόν ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν 
υποβάλει ακόµη σχετικό αίτηµα κτήσης της ιθαγένειας, επειδή, χωρίς δική 
τους υπαιτιότητα, δεν έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα διαµονής τους ως 
στερούµενοι διαβατηρίου και δεν τους έχει χορηγηθεί για το λόγο αυτό άδεια 
διαµονής, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηµα έως 9-7-2018 µε την επιφύλαξη 
της περαιτέρω εξέτασης του φακέλου µετά την προσκόµιση της σχετικής 
άδειας διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές.  



Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 

 
 

  
Ο Ειδικός Γραµµατέας Ιθαγένειας 

 
 
 
 

                                                                                   Λάµπρος Μπαλτσιώτης 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 
-Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Ιθαγένειας  
-Γραφείο Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας  
 
Κοινοποίηση: 
 
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής – ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 
-Συνήγορος του Πολίτη 
 
 


