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ΘΕΜΑ :Περί υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ.2 του ΚΕΙ (κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω αποφοίτησης από ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ) στους απόφοιτους Ανώτερων Σχολών
Σχετ :Το υπ'αρ.πρωτ. 253483/67/2.1.2019 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σάς
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4485/2017), η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα
παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και διαρθρώνεται ως εξής:
- Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, στην οποία ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, στην οποία ανήκουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Τ.Ε.Ι.), καθώς και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Η "ανωτατοποίηση" των Τ.Ε.Ι. έχει επέλθει ήδη από το 2001, με τον ν.2916/2001, καθώς μέχρι τότε
συνιστούσαν ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση.
Κατά τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήκει και η Ανώτερη Εκπαίδευση, στην
οποία υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς
που αφορούν στη θρησκεία, την τέχνη, τον τουρισμό, το ναυτικό, το στρατό και τη δημόσια τάξη. Πιο
συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η
Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.
Η ίδρυση και λειτουργία σχολών ανώτερης εκπαίδευσης προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγμα
(άρθρο 16 παρ.7). Όσον αφορά ειδικότερα την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, στο άρθρο 2
παρ.4 του ν.3105/2003 προβλέφθηκε ότι ένας εκ των σκοπών του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ο.Π.Ε.Κ. (πλέον του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 4
του ν.4109/2013), είναι και η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών Ανώτερης Τουριστικής
Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ.7 του
άρθρου 16 του Συντάγματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ "αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και
είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας…".
Συνεπώς προκύπτει σαφώς εκ του νόμου ότι δικαιούχοι υπαγωγής στην εν λόγω διάταξη
Σελίδα 1 από 2

είναι αποκλειστικά οι απόφοιτοι της ανώτατης εκπαίδευσης, ήτοι οι απόφοιτοι των
Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου, των ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ορθώς παρατηρείτε ότι στην εισηγητική έκθεση του ν.4332/2015, αναφορικά με τους υπαγόμενους
στις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ.2 σε κάποιο σημείο (σελ.3) αναγράφεται η φράση "…και μετά από
επιτυχή περάτωση των σπουδών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση", όμως η φράση αυτή έπεται
της φράσης "εισαγωγή σε ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ μετά από εξετάσεις" και συνεπώς τελεί σε άμεση
συνάφεια με την προηγούμενη φράση. Εξάλλου η επικράτηση του όρου "απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ" (και όχι
του όρου "απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ή "απόφοιτοι ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης")
στο κείμενο του νόμου, δεν αφήνει περιθώρια μιας διαφορετικής, ερμηνείας, αναφορικά με
τη σκοπιμότητα του νομοθέτη για το εύρος υπαγωγής στην εν λόγω διάταξη νόμου. Αντιθέτως
καθίσταται σαφές, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, ότι σκοπός της εν λόγω διάταξης υπήρξε
εξαρχής η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στους απόφοιτους των σχολών εκείνων
που υπάγονται στα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ της χώρας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.
Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας

Εσωτερική Διανομή :
- Γρ.Δ/ντριας Ιθαγένειας , κας. Ουλή
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