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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Αθήνα,

01 /12 /2017

Αριθ. Πρωτ.: 2017/0035218
Αριθ.Φακέλου: …..

Ταχ.∆/νση : Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Πληροφορίες: Κ. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 213 -1361650
FAX
: 213-1361683

ΘΕΜΑ: «Απόρριψη της προσφυγής του υπηκόου ……. υπό στοιχεία ………………
του ………….., νοµίµως εκπροσωπούµενου από τους γονείς του, κατά της υπ’
αριθ.πρωτ.: ……… απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις

του

άρθρου

8

του

ν.

3200/1955

«Περί

διοικητικής

αποκεντρώσεως» (97 Α΄) σε συνδυασµό µε αυτές των δύο τελευταίων
εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις (107 A’)», της παρ. Ι άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (87 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
4325/2015

«Εκδηµοκρατισµός

της

∆ιοίκησης

–

Καταπολέµηση

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» (47 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 σε συνδυασµό µε την
παρ.1 του άρθρου 1 Α του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4332/2015
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3. Την

υπ’

αριθ.

29

εγκύκλιο

Α∆Α:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ)

του

(Α.Π.

Φ.

Υπουργείου

130181/18258/25-8-2015
Εσωτερικών

και

και

∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: ………… αίτηση των γονέων του προσφεύγοντος
ενώπιον της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας του τέκνου τους, του ..……………… του ……………, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ΚΕΙ.
5. Την από ………… βεβαίωση σπουδών του ……..ου ………. ∆ηµοτικού
Σχολείου ……….
6. Την

υπ’

αριθ.πρωτ.:

………….

απόφαση

του

Συντονιστή

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω
αίτηση των γονέων του προσφεύγοντος.
7. Την από ……….. προσφυγή του εν θέµατι κατά της προαναφερόµενης
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
8. Το

αριθµ.

125/2016

π.δ/γµα

«∆ιορισµός

Υπουργών

Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210)».
9. Το άρθρο 125 ν. 4483/2017 «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Ιθαγένειας (107
Α΄)».
10. Τον φάκελο της υπόθεσης
Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α’) σε
συνδυασµό µε αυτές των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2503/1997, της παρ. Ι 280 του ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
4325/2015 κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, πλέον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, επιτρέπεται προσφυγή
για παράβαση νόµου ενώπιον του αρµόδιου Υπουργού µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από της δηµοσιεύσεως ή εάν η απόφαση δεν
δηµοσιεύεται από της κοινοποιήσεως ή άλλως από την ηµεροµηνία κατά την οποία
έλαβε γνώση ο ενδιαφερόµενος.
Επειδή, η από ……….. προσφυγή του εν θέµατι, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ.: ……….
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ασκήθηκε εντός
της αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής όπως
προκύπτει από την παρακολούθηση πορείας αντικειµένου των ΕΛΤΑ µε ηµεροµηνία
παράδοσης την ……. (κωδικός αντικειµένου ΕΛΤΑ: ………….) και κατά συνέπεια
εξετάζεται περαιτέρω.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν 4332/2015 στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 1Α του ΚΕΙ εµπίπτει, θεµελιώνοντας δικαίωµα κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας, και το τέκνο αλλοδαπών που α) έχει γεννηθεί (έως και την 8η-72015) στην Ελλάδα, β) είναι ανήλικο κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του ν. 4332/2015,
δηλ. κατά την 9η-7-2015, γ) πραγµατοποίησε ή πραγµατοποιεί εγγραφή στην Α’ τάξη
ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόµενα σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής
δήλωσης – αίτησης των γονέων του και δ) είναι ανήλικο κατά το χρόνο υποβολής της
δήλωσης - αίτησης των γονέων του.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το ν. 4332/2015, η
θεµελίωση του δικαιώµατος τελεί υπό τον όρο της εγγραφής του ανηλίκου στην
πρώτη δηµοτικού ελληνικού σχολείου και της συνέχισης παρακολούθησης του
σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. ∆εύτερη προϋπόθεση είναι η
προηγούµενη νόµιµη συνεχής διαµονή του ενός εκ των γονέων του παιδιού επί πέντε
τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη
συµπλήρωση της άνω πενταετούς διαµονής, το δικαίωµα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας θεµελιώνεται µε την συµπλήρωση δεκαετούς µόνιµης και νόµιµης
διαµονής του γονέα. Το τέκνο αλλοδαπών αποκτά την ελληνική ιθαγένεια εφόσον
κατά τον χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του συνεχίζει να
παρακολουθεί ελληνικό σχολείο, οι δύο γονείς είναι νόµιµα στη χώρα και ο ένας
τουλάχιστον εξ αυτών κατέχει συγκεκριµένο τύπο άδειας διαµονής.
Τα βασικά κριτήρια αφενός της νόµιµης διαµονής των γονέων του τέκνου στη χώρα
τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής από κοινού δήλωσης-αίτησής τους και
αφετέρου της νόµιµης συνεχούς διαµονής του ενός γονέα επί τουλάχιστον πενταετία
πριν από τη γέννηση αυτού, συνδυαζόµενο µε το νέο στοιχείο της κατοχής ενός εξ’
αυτών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης συγκεκριµένης
άδειας διαµονής, αποτελεί τεκµήριο ουσιαστικής ένταξής τους στην ελληνική
κοινωνία. Κρίσιµο δε είναι το γεγονός ότι η κατεχόµενη από τον ένα τουλάχιστον
γονέα άδεια συγκεκριµένου τύπου αποτελεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,
τύπο άδειας µακράς διάρκειας η οποία, παρέχοντας στον κάτοχό της αυξηµένα
δικαιώµατα, προσδίδει στην διαµονή αυτού και της οικογένειάς του ουσιαστικά
χαρακτηριστικά κοινωνικής ενσωµάτωσης.
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Συνάγεται, λοιπόν, ότι η µέριµνα του νοµοθέτη είναι να µπορέσει να διασφαλίσει ότι η
Ελληνική ιθαγένεια αποκτιέται από πρόσωπο του οποίου το βιοτικό πρόγραµµα
προβλέπεται τεκµηριωµένα και εξατοµικευµένα να υλοποιηθεί στην Ελλάδα
αποδίδοντας καθοριστική σηµασία σε ένα ικανό χρονικό διάστηµα πριν τη γέννηση
για τους γονείς, ειδικά µάλιστα για τον έναν γονέα, και οριστικό τίτλο διαµονής που
παραπέµπει σε πολυετή παραµονή στην Ελλάδα. Σε δεύτερο στάδιο, απαιτείται και
ένα εξίσου σηµαντικό διάστηµα µετά τη γέννηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η
οικογένεια του τέκνου συνεχίζει να κατοικεί στην Ελλάδα και µετά τη γέννηση του
παιδιού.
Με τη συνδροµή εποµένως των ως άνω προβλεπόµενων αντικειµενικών κριτηρίων
πιστοποιείται ένας επαρκής ουσιαστικός δεσµός τόσο των γονέων όσο και του ίδιου
του τέκνου µε την ελληνική κοινωνία, ικανός να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπού
της οµαλής ενσωµάτωσής τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, δηλ.
στην ελληνική κοινωνία.
Επειδή, πέραν από την εγγραφή και παρακολούθηση ελληνικού σχολείου του
ανήλικου τέκνου πρέπει να συντρέχει σωρευτικά και η επί µακρό χρόνο νόµιµη και
µόνιµη παραµονή των γονέων του στη χώρα. Για το λόγο αυτό, κατά το χρόνο
υποβολής της κοινής αίτησης - δήλωσης απαιτείται η κατοχή από τον έναν
τουλάχιστον εκ των γονέων ενός εκ των περιοριστικά απαριθµούµενων στο άρθρο
1Α παρ. 1 εδ.γ του ΚΕΙ τίτλων νόµιµης διαµονής.
Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, κατά το χρόνο υποβολής της
κοινής – αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, κανείς εκ των γονέων του
προσφεύγοντος δεν διέθετε έναν από τους περιοριστικά απαριθµούµενους τίτλους
νόµιµης διαµονής που προβλέπει ο ν 4332/2015 καθώς ο πατέρας, ………….του
………, είναι κάτοχος βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους µέλους Ε.Ε. και η
µητέρα, …………. του ………., διαθέτει άδεια διαµονής συζύγου πολίτη ΕΕ (αρ. 9 Π∆
106/07), τίτλος ο οποίος δεν πληροί την προϋπόθεση του νόµου «γζ) δελτίου
µόνιµης διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.».
Επειδή, οι γονείς του προσφεύγοντος δύνανται να επανέλθουν µε νέο αίτηµα κτήσης
ελληνικής ιθαγένειας, σύµφωνα µε το αρ.2 παρ.1 του Ν. 4332/2015, σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις του αρ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ, όταν εφοδιαστούν µε τους κατάλληλους
τίτλους άδειων διαµονής, οπότε θα επανεξετασθούν από τη ∆ιοίκηση οι
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προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος για την υπαγωγή του ανηλίκου τέκνου τους στις
ανωτέρω διατάξεις.
Επειδή, ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, η απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία απερρίφθη το αίτηµα του
προσφεύγοντος περί κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας είναι νόµιµη καθώς, κατά το
χρόνο κατάθεσης της αίτησης – δήλωσης, δεν συντρέχει η προϋπόθεση της κατοχής
από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων ενός από τους περιοριστικά
απαριθµούµενους στο νόµο τίτλους νόµιµης διαµονής.
Επειδή, ως εκ τούτου, ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ορθά
ερµήνευσε το νόµο και εξέδωσε την υπ’ αριθ. πρωτ. : ………… προσβαλλόµενη
απόφαση µε την οποία απέρριψε το αίτηµα του προσφεύγοντος για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου τους βάσει των διατάξεων του άρθρου
2παρ.1 του ν. 4332/2015 σε συνδυασµό µε την παρ.1 του αρ 1Α του ΚΕΙ.

Για τους λόγους αυτούς
Αποφασίζουµε
Απορρίπτουµε την από …/…./……. προσφυγή του υπηκόου ………. υπό στοιχεία
………………….. του ……………., νοµίµως εκπροσωπούµενου από τους γονείς του,
κατά

της

υπ’

αριθ.πρωτ.:

………………

απόφασης

του

Συντονιστή

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κοινοποίηση:
…….

