Ελληνική

1

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

Αθήνα,

27/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: 2017/0029360
Αριθ. Φακέλου: 202865

Ταχ.∆/νση : …………..
Ταχ.Κώδικας: …………..
Πληροφορίες: ……………
Τηλέφωνο : …………….
FAX
: …………….

ΘΕΜΑ: «Απόρριψη της προσφυγής του/της ……………………………….. του
……………… κατά της υπ’ αριθ.πρωτ. 2017/0013621/18-07-2017 απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής»
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α. 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
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. 18 εγκύκλιο (Α.Π. Φ. 130181/20900/17/29-06-2017 και Α∆Α :
Ω22Υ465ΧΘ7-4∆6) του Υπουργείου Εσωτερικών
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5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………… αίτηση των γονέων του
προσφεύγοντος/της

προσφεύγουσας

ενώπιον

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης ………………………… για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας του
τέκνου τους,

………………………………………………………………………,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 Α του ΚΕΙ.
6. Την υπ’ αριθ.πρωτ. : ………………… βεβαίωση του ………… σχολείου
…………………………….
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………….. απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………………………….. µε την οποία
απορρίφθηκε η ανωτέρω αίτηση των γονέων του προσφεύγοντος/της
προσφεύγουσας.
8. Την από …………………………… προσφυγή του/της εν θέµατι κατά της
προαναφερόµενης

απόφασης

του

Συντονιστή

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης ……………………………………..
9. Το

αριθµ.

125/2016

π.δ/γµα

«∆ιορισµός

Υπουργών

Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210)».
10. Του άρθρου 125 ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία,
τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (107 Α΄)».
11. 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 / η ενδιαφερόµενη.
Επειδή, η από …………………….. προσφυγή του/της εν θέµατι, κατά της υπ’ αριθ.
πρωτ.: …………………………………………….. απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………………., ασκήθηκε εντός της αποκλειστικής
προθεσµίας των τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του
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Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………………… όπως
προκύπτει από το αποδεικτικό επίδοσης των ΕΛΤΑ µε ηµεροµηνία παράδοσης την
……………………… (κωδικός αντικειµένου ΕΛΤΑ: RE ……………………..GR) και
κατά συνέπεια εξετάζεται περαιτέρω.
Επειδή, ο προσφεύγων/η προσφεύγουσα γεννήθηκε την ……………………, ήτοι
κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση προσφυγής είναι ανήλικος/-η και κατ’
επέκταση δικαιοπρακτικά ανίκανος/-η, νόµιµοι αντιπρόσωποί του/της είναι οι γονείς
του/της, οι οποίοι, κατ' άρθρο 1510 ΑΚ, ασκούν από κοινού τη γονική µέριµνα.
Επειδή

η

προσφυγή

απαραδέκτως

ασκείται

από

τον

προσφεύγοντα/την

προσφεύγουσα ως δικαιοπρακτικά ανίκανος/-η να παρίσταται µε το δικό του/της
όνοµα ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών. Σηµειώνεται δε ότι η από
……………………. µονοµερής εξουσιοδότηση του πατέρα του/της εν θέµατι προς
τον/την δικηγόρο ………………………………… για την άσκηση της υπό κρίση
προσφυγής δεν αίρει τον απαράδεκτο χαρακτήρα αυτής, καθώς απαιτείται
εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς, ως από κοινού ασκούντες τη γονική
µέριµνα.
Παρά το γεγονός ότι απαραδέκτως ασκείται η προσφυγή, διευκρινίζεται ότι 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-7-2015)
στην Ελλάδα, είναι ανήλικο κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. κατά
την 9η-7-2015, β) είναι ανήλικο κατά το χρόνο δηµοσίευσης, 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.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, η εγγραφή και παρακολούθηση
ελληνικού σχολείου αποτελεί την εξατοµικευµένη ένδειξη ότι ο αλλοδαπός γονέας,
πέραν από µακρό χρόνο νόµιµης και µόνιµης παραµονής στη χώρα, εισάγει το παιδί
του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Το γεγονός της εγγραφής σε ελληνικό
δηµοτικό σχολείο συνιστά καθοριστική ένδειξη ότι η οικογένεια έχει πλέον
αναπόδραστα συνδέσει τις βιοτικές της σχέσεις και το µέλλον της µε την Ελλάδα και
πως οι γονείς έχουν συνοµολογήσει ότι το παιδί τους θα αποκτήσει ελληνική
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παιδεία. Εξάλλου, τη στιγµή της εγγραφής στην Α’ ∆ηµοτικού το ίδιο το παιδί έχει
ήδη περάσει έναν χρόνο στο ελληνικό νηπιαγωγείο, γεγονός που σηµαίνει ότι έχει
ήδη εισαχθεί σε µια διαδικασία σχολικής ένταξης.
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. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η Ελληνική ιθαγένεια
αποκτιέται από πρόσωπο του οποίου το βιοτικό πρόγραµµα προβλέπεται
τεκµηριωµένα και εξατοµικευµένα να υλοποιηθεί στην Ελλάδα.
Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου που τέθηκαν υπόψη της ∆ιεύθυνσης
Αστικής Κατάστασης …………………. προκύπτει ότι ο προσφεύγων / η
προσφεύγουσα είχε εγγραφεί στην …………………….. τάξη ξένου σχολείου
(……………………………..)

κατά

το

σχολικό

έτος

……….

-

………..

παρακολουθώντας συνεχόµενα τις έξι σχολικές τάξεις µέχρι και το ακαδηµαϊκό
έτος ………..-……….., µε σχετική επισήµανση ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος
……….-………. προάχθηκε στην ……… τάξη του …………….. συστήµατος (βλ.
υπ’ αριθ.πρωτ.: ……………/…..-….-…… βεβαίωση του …………………………).
Επειδή στην υπ’ αριθ.πρωτ.: ……………………………….. βεβαίωση του
……………………………………………………………. γίνεται ρητή αναφορά ότι
πρόκειται για ξένο σχολείο που είναι εγγεγραµµένο στο Υπουργείο Παιδείας
του Ηνωµένου Βασιλείου (µε αριθµό ……………) ενώ δεν προσκοµίστηκε
βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων αναφορικά µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ελληνικό ή ξένο)
που ακολουθεί η ανωτέρω σχολική µονάδα. Εξάλλου, η αναφορά στην εν
λόγω βεβαίωση περί προαγωγής στην «…………….. τάξη» του «βρετανικού
εκπαιδευτικού συστήµατος» συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι πρόκειται για
σχολική µονάδα που δεν εµπίπτει στο επίσηµο διαβαθµισµένο τυπικό
εκπαιδευτικό σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(πρωτοβάθµια,

δευτεροβάθµια

γενική

και

τεχνική

επαγγελµατική

και

τριτοβάθµια εκπαίδευση).

[η έµφαση στις δύο προηγούµενες παραγράφους προστέθηκε για την παρούσα
ανάρτηση]
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Επειδή, πέραν από την επί µακρό χρόνο νόµιµη και µόνιµη παραµονή των γονέων
του ανηλίκου στη χώρα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά και η εγγραφή του ανήλικου
σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα καθώς και η συνέχιση παρακολούθησης αυτού
µέχρι και το χρόνο υποβολής της δήλωσης αίτησης των γονέων του.
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ
17/Α’/15-02-2017) η παρ.1 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ τροποποιήθηκε και πλέον ως
βασική προϋπόθεση προς κτήση από αλλοδαπό µαθητή / αλλοδαπής
µαθήτριας της ελληνικής ιθαγένειας αναγνωρίζεται η φοίτηση αυτού / αυτής
τόσο σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα όσο και σε σχολείο στην Ελλάδα που
ακολουθεί

το

υποχρεωτικό

ελληνικό

πρόγραµµα

εκπαίδευσης

και

διδασκαλίας. Πρόκειται, δηλαδή, για νέα νοµοθετική ρύθµιση που αφορά τις
περιπτώσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα (αρ.1Βπαρ.1, 5α και 5β του ΚΕΙ και άρθρο 2παρ.3 του ν. 4332/2015) χωρίς
να επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης και στις περιπτώσεις
κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα (άρθρο 1Α παρ.1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4332/2015).
∆ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση αφορά αλλοδαπούς µαθητές
που έχουν φοιτήσει επιτυχώς στην Ελλάδα σε αναγνωρισµένα ξένα σχολεία
που, όµως ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Η διαβεβαίωση,
ως προς το είδος του εκπαιδευτικού προγράµµατος που ακολουθείται,
παρέχεται µε τη συµπερίληψη στη σχετική βεβαίωση της επιτυχούς
ολοκλήρωσης της απαιτούµενης φοίτησης, που εκδίδουν οι αρµόδιες
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της χώρας, και
των ετών φοίτησης σε αναγνωρισµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του
ν.4186/2013 (Α’ 193), ξένα σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν
ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

[η έµφαση στις δύο προηγούµενες παραγράφους προστέθηκε για την παρούσα
ανάρτηση]
Επειδή, ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων,

η απόφαση του Συντονιστή της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………….., µε την οποία απερρίφθη το αίτηµα του
προσφεύγοντος / της προσφεύγουσας περί κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας είναι
νόµιµη καθώς δεν συντρέχει η προϋπόθεση της εγγραφής και φοίτησης του ανήλικου
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τέκνου σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, µε συνέπεια να µην έχει µετέλθει της
ελληνικής παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη µη προσκόµιση της
απαιτούµενης βεβαίωσης αναφορικά µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθεί
η σχολική µονάδα.
Επειδή,

ως

εκ

τούτου,

ο

Συντονιστής

της

Αποκεντρωµένης

………………… ορθά ερµήνευσε το νόµο και εξέδωσε την

∆ιοίκησης

υπ’ αριθ. πρωτ.:

……………………………………………. προσβαλλόµενη απόφαση µε την οποία
απέρριψε το αίτηµα του προσφεύγοντος / της προσφεύγουσας για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 Α παρ.1 του ΚΕΙ.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφασίζουµε
Απορρίπτουµε την από ....../…./……. προσφυγή του / ………………………………
του ……………………… και της ………………………. κατά της υπ’ αριθ.πρωτ. :
2017/0013621/18-07-2017

απόφασης

του

Συντονιστή

της

Αποκεντρωµένης

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

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ……..
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ …………
Τµήµα Ιθαγένειας
………….
………….
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Αλλοδαπών
ο
2 Τµήµα Οµογενών και Ιθαγένειας
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Π.Κανελλοπούλου 4
ΤΚ 1017, Αθήνα
3. Τµήµα Αλλοδαπών ……….
………..
………..
4. κ. ……………………………

∆ια του πληρεξουσίου δικηγόρου του/της
……………………….
……………………….
……………………….
(ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ)

Εσωτερική ∆ιανοµή :
Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας

