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Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σάς γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Στον απαιτούµενο κατά περίπτωση χρόνο φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα προς κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας προσµετρώνται και τα έτη σπουδών που επιτυχώς περάτωσε ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός σε τύπους
σχολείων αρµοδιότητας άλλων, πλην του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υπουργείων, υπό την
προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο κατά τον οποίο οι υπόψη µονάδες επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
λειτούργησαν εντάσσονταν στους επίσηµους φορείς µη τυπικής δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
υφίστατο ισοτιµία των χορηγηθέντων από αυτές τίτλων σπουδών µε αντίστοιχα πτυχία
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Συνεπεία των ανωτέρω και δεδοµένου ότι υπό την ισχύ των διατάξεων του Ν. 3475/2006 (άρθ. 12 και 14 παρ. 2),
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, ∆ηµόσιες Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) µπορούσαν να ιδρύονται και
να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων µε χορήγηση στους αποφοίτους
τους πτυχίου επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, συνάγεται ότι η
Επαγγελµατική Σχολή Μαθητείας Βοηθών Νοσηλευτών Π.Γ.Ν. Ηρακλείου - Γ.Ν. Βενιζελείου, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, περιλαµβανόταν στους φορείς που παρείχαν αναγνωρισµένη δευτεροβάθµια επαγγελµατική
εκπαίδευση.
Ενόψει τούτου παρακαλούµε όπως τα δύο έτη που επιτυχώς διήλθε η ενδιαφερόµενη αλλοδαπή στην ως άνω
επαγγελµατική σχολή συνυπολογιστούν ως χρόνος φοίτησης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οπότε προσµετρούµενα
στην λοιπή τετραετή επιτυχή παρακολούθηση σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που βεβαιώνει η
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π. & ∆. Εκπαίδευσης Κρήτης, της παρέχουν το δικαίωµα υποβολής δήλωσης-αίτησης
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
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