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Το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε δεκτή εισήγηση του Συνηγόρου για την
απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή
φοίτησης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως είχε τροποποιηθεί
από το Ν. 3838/2010 (άρθρα 1 & 24), στην περίπτωση που οι σχετικές αποφάσεις
είχαν δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ πριν από την απόφαση 460/2013 του Συµβουλίου
Επικρατείας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διαπιστώσει, από σηµαντικό αριθµό αναφορών που
είχαν υποβληθεί στην Αρχή, ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας δεν
ήταν δυνατή, καθώς η µεν διοίκηση απαιτούσε την εκ νέου προσκόµιση αδειών
διαµονής σε ισχύ, οι δε αιτούντες αδυνατούσαν να τις προσκοµίσουν για λόγους που
δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητας αλλά σε καθυστερήσεις των αρµόδιων
υπηρεσιών.
Με έγγραφό του προς το Τµήµα Ιθαγένειας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
(καθώς και στην Ετήσια Έκθεση 2012, σελ. 84), ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε
την άποψη ότι δεν έχει έρεισµα στον νόµο η απαίτηση της διοίκησης να
προσκοµίζεται εκ νέου ισχυρή άδεια διαµονής προκειµένου να ολοκληρωθεί η
διαδικασία κτήσης της ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης βάσει του άρθρου 1α § 6
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ). Εφόσον η διοίκηση διαπιστώσει ότι έχουν
προσκοµιστεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την κτήση ιθαγένειας λόγω
γέννησης ή φοίτησης, καθώς και ότι δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος, οφείλει να προβεί, εντός ενός έτους από την
υποβολή του αιτήµατος, στην έκδοση της σχετικής απόφασης για την κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας. Η σχετική πράξη είναι διαπιστωτική, οπότε δεν απαιτείται η εκ
νέου προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού προκειµένου να επέλθουν οι
έννοµες συνέπειες που πηγάζουν από αυτήν. Άλλωστε, σύµφωνα µε το άρθρο 24 §
1 του Ν. 3838/2010, στην εν λόγω περίπτωση «η ιθαγένεια αποκτάται από την
υποβολή της δήλωσης και αίτησης».
Με πρόσφατο διευκρινιστικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας, το Υπουργείο
Εσωτερικών καλεί τις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και
∆ήµων της χώρας να προβούν στην ορκωµοσία και δηµοτολογική τακτοποίηση των
αλλοδαπών, των οποίων οι αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας είχαν
δηµοσιευτεί µέχρι τις 15.11.2012, χωρίς να απαιτείται εκ µέρους των υπηρεσιών
η προσκόµιση νεότερης άδειας διαµονής σε ισχύ.
Υπενθυµίζεται ότι, µετά την απόφαση 460/2013 του Συµβουλίου της Επικρατείας,
αναµένεται η ψήφιση νέων διατάξεων νόµου που θα τροποποιούν τον Ν. 3838/2010.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως άλλωστε έχει ήδη ανακοινώσει µε δελτίο τύπου, θα
παρακολουθήσει την εξέλιξη του ζητήµατος.
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