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ΑΡ.ΠΡΩΤ.:……
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ:…..

ΘΕΜΑ : Προσφυγή του επ. …. όν. …. πατρ. ….. γεν…. στην Αλβανία, κατά της υπ' αριθμ.
πρωτ. Φ…../2018/…/….2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

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'), της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 "
Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α') και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015
"Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
β. του άρθρου 23 του ν.3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις
(ΦΕΚ 49Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 142 παρ. 9 του ν. 4251/2014(ΦΕΚ 80Α').
γ. του άρθρου 25 παρ.2 του ν. 3284/2004 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας).
δ. του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) "Περί Κυρώσεως του Κώδικα Διοικητικής
διαδικασίας".
2. Την από …-…-2018 προσφυγή του κ. … του … κατά της με αριθμό πρωτ.
Φ…./2018/…./….2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ…../2018/…./….2018 απορριπτική απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
4. Το αποδεικτικό επίδοσης από τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Ιωαννίνων της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης, με το οποίο αποδεικνύεται ως
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης η …/…/..2018, στον εν θέματι.
5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.
6. Τo αριθμ. ΠΔ 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160).
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.2503/1997 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 8 του ν.3200/1955, του άρθρου 6 αρ. 2
του ν.3852/2010 και του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.4325/2015, κατά των αποφάσεων του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, πλέον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε
γνώση ο ενδιαφερόμενος.
Επειδή, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, η προσφυγή κατατίθεται στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στο αρμόδιο Υπουργείο επί αποδείξει ή αποστέλλεται
ταχυδρομικώς επί αποδείξει.
Επειδή, αρχικά εξετάζεται το παραδεκτό της ασκηθείσης προσφυγής, λόγοι του οποίου
αποτελούν η εμπρόθεσμη άσκηση αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και
περαιτέρω ερευνάται το βάσιμο αυτής.
Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στον εν θέματι στις …-…-2018 από τη
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωαννίνων.
Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε στη γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών
(αρμόδιο Υπουργείο) στις …-…-2018 από τον εν θέματι και ως εκ τούτου ασκήθηκε εντός της
προβλεπόμενης αποκλειστικής τριαντακονθήμερης προθεσμίας.
Επειδή, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ 2208/Β/29-06-2017) απόφαση
μεταβιβάστηκε το δικαίωμα υπογραφής "Με εντολή Συντονιστή" στον προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής
Μακεδονίας.
Επειδή ο προσφεύγων υπέβαλε στις ..-..2016 αίτημα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με
τη διαδικασία της πολιτογράφησης ως ομογενής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3838/2010
αρ.23.
Επειδή βάσει των διατάξεων της παρ.1 του αρ. 23 του Ν.3838/2010 σύμφωνα με τις οποίες
"Ομογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αποκτούν την
Ελληνική Ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης
κατοικίας τους. Η σχετική αίτηση, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του
τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων...".
Επειδή με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2016/0037242/09-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ιθαγένειας
του ΥΠ.ΕΣ. περί της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα αιτούντων κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.,
αναφέρονται ενδεικτικά τα αποδεικτικά μέσα της μόνιμης κατοικίας.
Επειδή με το υπ' αριθμ.Φ.130181/30570/05-10-2017 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας
Iθαγένειας του ΥΠΕΣ περί τροποποίησης της εγκυκλίου 52/2012, σύμφωνα με το οποίο «αν η
υπηρεσία σας δεν δύναται να πεισθεί από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ότι ο
ενδιαφερόμενος διαμένει μόνιμα στη χώρα, τότε οφείλει χωρίς άλλες διατυπώσεις να
απορρίψει με ειδική αιτιολογία το σχετικό αίτημα πολιτογράφησης… Στην περίπτωση αυτή ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτημα για την πολιτογράφησή του ως ομογενής που
διαμένει στο εξωτερικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3284/2004 χωρίς να
απαιτείται η παρέλευση έτους από την απόρριψη του αιτήματός του».
Επειδή στις ...-…-2017 απεστάλη το υπ' αριθμ.πρωτ.:… έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής
Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωαννίνων προς τον εν θέματι περί προσκόμισης
στην υπηρεσία τους δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη κατοικία του στην
Ελλάδα, το οποίο στάλθηκε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας που είχε
δηλώσει στην αίτησή του και η οποία επεστράφη στην υπηρεσία με την ένδειξη των ΕΛΤΑ
"Αζήτητο".
Επειδή με την από 23/10/2017 αίτηση μέσω εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, κατατέθηκαν
στην υπηρεσία μας τα κάτωθι συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του αριθμ….. διαβατηρίου του εκδόσεως …/…/2009
και λήξεως …/…/2019.
β) Εκκαθαριστικό σημείωμα 2016 εκπρόθεσμο και με μηδενικό εισόδημα.
γ) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (ημ/νία δήλωσης …/…/2017).
Επειδή με το υπ' αριθμ. πρωτ.: …./…/1-α΄/…-…-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ιωαννίνων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήματός τους, συνημμένος πίνακας αφίξεων αναχωρήσεων
του εν θέματι στη χώρα μας (από τον έλεγχο των αφίξεων αναχωρήσεων προκύπτει ότι το
χρονικό διάστημα 2014 έως 2017 έχει διαμείνει στην Ελλάδα περίπου 6 ημέρες).
Επειδή από τον έλεγχο των ανωτέρω συμπληρωματικών δικαιολογητικών δεν προκύπτει η
μόνιμη διαμονή του αιτούντος στην Ελλάδα και συνεπώς δεν πληρούνται οι τυπικές
προϋποθέσεις κτήσης της Ε.Ι. σύμφωνα με το αρθρ.23 του Ν.3838/2010 και τα αριθμ. (9) και
(10) σχετικά.
Επειδή εξάλλου, ο ίδιος δύναται, ως κάτοικος εξωτερικού, να επανέλθει με νέο αίτημά του για
κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
3284/2004, ώστε να εξεταστεί στη συνέχεια από την υπηρεσία μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε την προσφυγή του κ. …. του …. κατά της με αριθμό πρωτ. Φ…./2018/…/…-…2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
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Εσωτερική Διανομή:
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