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Θέµα: «Εκκρεµή αιτήµατα κτήσης ιθαγένειας κατ’ άρθρο 1Α ΚΕΙ»
Στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του ο Συνήγορος του Πολίτη χειρίζεται σηµαντικό
αριθµό αναφορών µε αντικείµενο τη διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε δήλωση
λόγω γέννησης ή φοίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
αλλά και τις µεταβατικές διατάξεις του ν. 3838/2010 για την κτήση της ιθαγένειας µε δήλωση
από ενήλικες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 1Α. Ήδη πριν από τις
πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε την τύχη του άρθρου 1Α ΚΕΙ, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε
δεχθεί αναφορές για καθυστέρηση στην εξέταση αιτηµάτων κτήσης ιθαγένειας µε δήλωση,
καθώς και για εσφαλµένη ή πληµµελή εφαρµογή της διαδικασίας από τις αρµόδιες
υπηρεσίες. Ο αριθµός των αναφορών αυξήθηκε µετά την παραγγελία του Υπουργού
Αναπληρωτή Εσωτερικών για αναστολή της διαδικασίας εν αναµονή της απόφασης του
Συµβουλίου Επικρατείας, καθώς και το µεταγενέστερο έγγραφο για συνέχιση της διαδικασίας
στις περιπτώσεις που είχε δηµοσιευθεί µέχρι 15.11.2012 η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ.
Ι. Αναστολή της διαδικασίας κτήσης ελληνικής ιθαγένειας µε δήλωση
Ήδη πριν από την δηµοσίευση της απόφασης 460/2013 Συµβουλίου Επικρατείας, και
µε βάση δηµοσιεύµατα για το περιεχόµενό της, εξεδόθη το υπ’ αρ. πρωτ. 965/15.11.2012
έγγραφο Γραφείου Υπουργού Αναπληρωτή, σύµφωνα µε το οποίο «ενόψει προσεχούς
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του ΣτΕ που αφορά στον έλεγχο της συνταγµατικότητας των
άρθρων 1α και 24 του ν. 3838/2010», παραγγέλλεται στις αποκεντρωµένες διοικήσεις και
στους δήµους να αναστείλουν τη διαδικασία απονοµής ιθαγένειας.
Για την εξέλιξη αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ήδη υπ’ όψη του περιπτώσεις
εφαρµογής της ανωτέρω παραγγελίας, εξέφρασε µε το από 6.12.2012 δελτίο τύπου έντονη
ανησυχία και επισήµανε ότι οι δήµοι και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις όφειλαν να
εφαρµόζουν τον ισχύοντα νόµο µέχρις ότου εκείνος τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από άλλη
ρύθµιση, ενώ τυχόν αντίθετη σχετική εντολή δεν απαλλάσσει τα όργανα της διοίκησης από
την ανάλογη ευθύνη. Ακόµη και στην περίπτωση που διατάξεις νόµου κριθούν
αντισυνταγµατικές, ακυρώνονται µόνο συγκεκριµένες διοικητικές πράξεις, ενώ για την
επέκταση των αποτελεσµάτων της απόφασης σε άλλες πράξεις ή εκκρεµείς διαδικασίες το
αρµόδιο υπουργείο οφείλει να αναλάβει νοµοθετική πρωτοβουλία, µέχρι δε την ολοκλήρωσή
της να παράσχει οδηγίες για προσωρινή διευθέτηση της µεταβατικής κατάστασης, µε
σεβασµό στην αρχή της χρηστής διοίκησης και στα δικαιώµατα όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις
διατάξεις που πρόκειται να τροποποιηθούν.
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Εκτός, όµως, από τα ζητήµατα νοµιµότητας, επισηµάνθηκε και ο κίνδυνος πρόκλησης
σοβαρότατων ουσιαστικών προβληµάτων όχι µόνον από την πρόσκαιρη αναστολή, αλλά και
από το ενδεχόµενο κατάργησης της δυνατότητας κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε
δήλωση, δεδοµένου του γεγονότος ότι οι επίµαχες διατάξεις αφορούν µόνον ανηλίκους ή
προσφάτως ενηλικιωθέντες αλλοδαπούς, οι οποίοι γεννήθηκαν, σπούδασαν και
διαβιούν επί µακρόν στην Ελλάδα υπό καθεστώς νοµιµότητας και χωρίς να έχουν
γνωρίσει άλλη χώρα ή ζήσει σε άλλη κοινωνία εκτός της ελληνικής. Έτσι, ο Συνήγορος
του Πολίτη κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα
προκειµένου να προσαρµόσει, εφ’ όσον χρειασθεί, τη διαδικασία απονοµής ιθαγένειας στις
συνταγµατικές επιταγές και παράλληλα να ρυθµίσει τη µεταβατική κατάσταση,
επισηµαίνοντας ότι τυχόν νέες ρυθµίσεις θα πρέπει να µεριµνούν για την προστασία των
ανήλικων αλλοδαπών.
ΙΙ. Ερµηνευτικά προβλήµατα µετά την έκδοση της απόφασης 460/2013
Η απόφαση 460/2013 Συµβουλίου Επικρατείας δηµοσιεύθηκε στις 4.2.2013. Από
τότε, εκτός από αυτή καθ’ εαυτήν τη συµµόρφωση, δηλαδή την έκδοση νέων κανονιστικών
πράξεων σε αντικατάσταση όσων ακυρώθηκαν, παραµένει ανοικτό και το ζήτηµα της
εξέτασης των εκκρεµών δηλώσεων. Ήδη µε το υπ’ αρ. πρωτ. 863/20.5.2013 έγγραφο του
Γραφείου Υπουργού Αναπληρωτή και το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.130181/14394/4.6.2013 έγγραφο
της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επιτρέψει την εγγραφή στα
δηµοτολόγια όσων διαθέτουν δηµοσίευση στο ΦΕΚ µέχρι 15.11.2012, χρονικό όριο που
προφανώς συµπίπτει µε την παραγγελία αναστολής. Ωστόσο η µεταβατική αυτή επιλογή
προσκρούει σε αρχές του κράτους δικαίου, σε σχέση τόσο µε την ηµεροµηνία όσο και µε το
γεγονός στο οποίο προσδίδεται αποφασιστική σηµασία.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη χρονική στιγµή, ήδη αναφέρθηκε προηγουµένως ότι η ίδια
η παραγγελία αναστολής έπασχε από άποψη νοµιµότητας, οπότε η ηµεροµηνία της, εξ
ορισµού συγκυριακή και µη συνδεόµενη προς οποιοδήποτε νοµικό γεγονός, δεν είναι νόµιµο
να εκλαµβάνεται ως έναρξη ή λήξη ισχύος ενός νοµικού καθεστώτος. Με αυτή την έννοια,
εύλογο χρονικό σηµείο καµπής δεν θα ήταν η ηµεροµηνία της αµφισβητήσιµης
αναστολής, παρά µόνον η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της δικαστικής απόφασης. Όσον
αφορά το γεγονός της δηµοσίευσης, επισηµαίνεται ότι εξ ορισµού τυχόν καθυστέρησή της
δεν µπορεί παρά ν’ αποδίδεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης, ήδη δε είναι γνωστό ότι
µεγάλος αριθµός αποφάσεων είχαν µεν εγκαίρως υπογραφεί και εκδοθεί πλην όµως
παρέµειναν αδηµοσίευτες (ή επεστράφησαν από το Εθνικό Τυπογραφείο στις
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις) ακριβώς επειδή προσέκρουσαν στην ανωτέρω αναστολή.
Εποµένως, εύλογο πραγµατικό όριο υπαγωγής στο προηγούµενο καθεστώς δεν θα
ήταν η δηµοσίευση στο ΦΕΚ, παρά µόνον η υπογραφή της απόφασης της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, είναι κρίσιµο να ληφθεί µέριµνα τουλάχιστον για τα εκκρεµή
αιτήµατα, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύµφωνα µε το νοµοθετικό καθεστώς
που ίσχυε µέχρι την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου Επικρατείας. Άλλωστε,
ενδεχόµενη διευθέτηση του ζητήµατος αυτού θα αφορά πεπερασµένο και ήδη γνωστό
αριθµό δικαιούχων, καθώς, µε βάση τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 24 ν. 3838/2010
(«στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και
έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσµία τριών ετών για να υποβάλουν την αίτηση και
δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές»), η εκεί προβλεπόµενη αποκλειστική
προθεσµία έληξε ήδη στις 23.3.2013, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει άλλους.
ΙΙΙ. Η µετάβαση στο νέο νοµοθετικό καθεστώς
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Κατά νοµική ακριβολογία, η απόφαση 460/2013 Συµβουλίου Επικρατείας δεν έθεσε
εκτός ισχύος τον ν. 3838/2010 παρά µόνον ακύρωσε την υπουργική απόφαση 130181/2010
µε την οποίαν είχαν καθορισθεί τα δικαιολογητικά των δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής στο
δηµοτολόγιο στις περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης. Είναι
αδιαµφισβήτητη η αναγκαιότητα συµµόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης, πλην
όµως η συµµόρφωση αυτή δεν µπορεί να παραβλέψει την προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων τα οποία ενδέχεται να αφορά.
Όπως έχει ήδη επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, για τα πρόσωπα αυτά ο
νοµοθέτης προέβλεψε (και µάλιστα µε σηµαντική καθυστέρηση, σε σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις) µια συγκεκριµένη διέξοδο, όπως αποτυπώθηκε στον ν.
3838/2010. Τυχόν µετάβαση σε οποιοδήποτε νέο καθεστώς δεν πρέπει να ωθήσει στο
περιθώριο, ως νοµικά µετέωρους, χιλιάδες ευάλωτους, λόγω ηλικίας, κατοίκους της
χώρας µας, αλλά πρέπει να συνδυασθεί µε ταυτόχρονη θέσπιση εναλλακτικών ρυθµίσεων.
Ειδικότερα, απαιτείται τουλάχιστον επανασχεδιασµός του πλαισίου που θα διέπει τη
νοµιµότητα διαµονής όσων προετοιµάζονταν καλόπιστα να υπαχθούν στις σηµερινές
διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας, ώστε να µπορέσουν να παραµείνουν ενεργά και
ενσωµατωµένα µέλη της ελληνικής κοινωνίας. Η ανάγκη για πρόταξη αυτού του νοµοθετικού
σχεδιασµού πηγάζει, εν τέλει, από το συµφέρον της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας και την
αξιοπιστία της ελληνικής πολιτείας, επιβάλλεται όµως και από την υποχρέωση προστασίας
των δικαιωµάτων των ανηλίκων και νεαρών αλλοδαπών, όπως αυτή προκύπτει από το
διεθνές δίκαιο.
Εν όψει των ανωτέρω, αλλά και της ίδιας της απόφασης 460/2013 η οποία ουδόλως
αποκλείει την κατ’ αρχήν πρόβλεψη αυτοδίκαιης κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή
φοίτησης («ο νοµοθέτης, κατά τον καθορισµό των προϋποθέσεων αποκτήσεως της
ελληνικής ιθαγενείας από αλλοδαπούς, δύναται µεν, κατ’ απόκλιση από την βασική αρχή
του δικαίου της καταγωγής …, να προβλέψει τρόπους κτήσεως της ιθαγενείας βάσει
της αρχής του δικαίου του εδάφους και περαιτέρω να θεσπίζει για τις περιπτώσεις αυτές
και τυπικά κριτήρια … αλλά θα πρέπει να τα συνδυάζει και µε ουσιαστικά κριτήρια, ούτως
ώστε να τεκµηριώνεται ο γνήσιος δεσµός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία»),
ο Συνήγορος του Πολίτη, χωρίς φυσικά να υπεισέρχεται σε επιλογές νοµοθετικής πολιτικής,
εκτιµά ότι η επικείµενη µεταρρύθµιση του ΚΕΙ δεν πρόκειται να συνιστά επιστροφή στο προ
του ν. 3838/2010 καθεστώς απολύτου δικαίου του αίµατος, αλλά προφανώς θα ενισχύει τη
διαδικασία κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης µε πρόσθετα κριτήρια σε
συµµόρφωση προς την απόφαση 460/2013, της οποίας, άλλωστε, ορισµένα κρίσιµα εδάφια
ενέχουν επαρκείς υποδείξεις («µόνη η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, και µάλιστα µόνον επί
µία εξαετία, δεν εγγυάται την επιζητούµενη ένταξη») για τον τρόπο εφαρµογής της.
ΙV. Συµπεράσµατα
Προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις παραβίασης της χρηστής διοίκησης αλλά
και δυσεπίλυτα κοινωνικά προβλήµατα, η µετάβαση στο νέο νοµικό πλαίσιο κτήσης
ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης πρέπει να περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την τύχη όσων
διαδικασιών εφαρµογής του προηγούµενου νοµικού πλαισίου είχαν ήδη ξεκινήσει. Το ζήτηµα
προφανώς δεν αφορά τις αιτήσεις κτήσης ιθαγένειας που ολοκληρώθηκαν µε εγγραφή στο
δηµοτολόγιο, καθώς υπέρ αυτών των εγγραφών συντρέχουν το τεκµήριο νοµιµότητας λόγω
παρέλευσης των προθεσµιών δικαστικής ακύρωσης, το τεκµήριο ιθαγένειας κατ’ άρθρο 27 §
2 ΚΕΙ αλλά και η συνταγµατική απαγόρευση αφαίρεσης ιθαγένειας. Για τις λοιπές
περιπτώσεις, όµως, πρέπει να προσδιορισθεί συγκεκριµένο σηµείο της όλης διαδικασίας,
βάσει του οποίου οι εκκρεµείς αιτήσεις θα µεταπέσουν στο νέο καθεστώς. Αυτό το σηµείο
τοµής είναι η πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατ’ άρθρο 1Α
§§ 5-6 ΚΕΙ όπως ίσχυε µέχρι τώρα, δηλαδή η πράξη ολοκλήρωσης της διοικητικής
εξέτασης των αιτήσεων κατ’ εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.
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Οι προ αυτού του σηµείου καταλαµβανόµενες αιτήσεις, δηλαδή όσες εκκρεµούσαν
ακόµη στις υπηρεσίες του δήµου ή της αποκεντρωµένης διοίκησης, δεν είναι δυνατό να
συνεχίσουν να εξετάζονται υπό νοµικό πλαίσιο το οποίο έχει στο µεταξύ κριθεί
αντισυνταγµατικό µε την απόφαση 460/2013 Συµβουλίου Επικρατείας. Θα πρέπει,
εποµένως, να παραµείνουν ανενεργές µέχρις ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις εξέτασής
τους υπό το νέο καθεστώς, εκτός, φυσικά, από όσες εξ αυτών τυχόν ανακληθούν µε
πρωτοβουλία των ίδιων των ενδιαφεροµένων. Οι προθεσµίες εξέτασης θα πρέπει να
υπολογισθούν εκ νέου µετά την πλήρωση των νέων προϋποθέσεων, ενώ για τις λοιπές
αναγκαίες διαδικαστικές ρυθµίσεις θα χρειασθεί εξουσιοδοτική διάταξη. Η ρύθµιση αυτή είναι
προτιµότερη από την εναλλακτική λύση της τυπικής απόρριψης ή της επιστροφής και
µελλοντικής επανακατάθεσης των αιτήσεων, διότι η διατήρησή τους - έστω και ανενεργών σε εκκρεµότητα και στη διάθεση της διοίκησης θα επιτρέψει τη νοµοθετική και διοικητική
διευθέτηση του καθεστώτος διαµονής των προσώπων αυτών, ιδίως στις περιπτώσεις όπου
ελλοχεύει κίνδυνος ανυπαίτιας έκπτωσης από τη νοµιµότητα διαµονής. Προς τούτο θα
χρειασθεί ξεχωριστή νοµοθετική πρωτοβουλία, προκειµένου η εκκρεµότητα αίτησης βάσει
του άρθρου 1Α ΚΕΙ να ορισθεί ως αυτοτελής λόγος νόµιµης διαµονής µέχρις ότου η
αίτηση αυτή επανεξετασθεί υπό το νέο καθεστώς. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι για όσους
αυτοβούλως επιλέξουν την υπαγωγή στην τακτική διαδικασία πολιτογράφησης, η διοίκηση
θα πρέπει όχι µόνο να παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως άλλωστε ήδη προβλέπεται
στην υπ’ αρ. πρωτ. Φ.130181/10352/7.5.2013 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας, αλλ’ επί
πλέον και να συµψηφίζει το ήδη καταβληθέν παράβολο κτήσης βάσει του άρθρου 1Α µε το εκ
νέου οφειλόµενο παράβολο πολιτογράφησης.
Αντίθετα, τυχόν υπολειπόµενες ενέργειες µετά από αυτό το σηµείο, δηλαδή δηµοσίευση
στο ΦΕΚ, ορκωµοσία και εγγραφή στο µητρώο αρρένων και το δηµοτολόγιο, δεν αποτελούν
πλέον ουσιαστική εφαρµογή του υπό κατάργησιν νοµικού πλαισίου παρά µόνον απλή και
υποχρεωτική εκτέλεση ήδη τετελεσµένων πράξεων απόδοσης ιθαγένειας. Η µνεία της
εκτέλεσης αυτής στις µεταβατικές διατάξεις θα µπορούσε ακόµη και να παραλειφθεί ως
αυτονόητη, κρίνεται όµως χρήσιµη προκειµένου να διαλυθεί κάθε ενδεχόµενο αµηχανίας των
αρµόδιων υπηρεσιών ως προς την τύχη όσων σχετικών ενεργειών είχαν ανασταλεί από τον
Νοέµβριο 2012. Η σχετική µεταβατική διάταξη θα µπορούσε, δηλαδή, να ορίσει ότι οι ήδη
εκδοθείσες πράξεις των Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, µε τις
οποίες έγιναν δεκτές αιτήσεις απόκτησης ιθαγένειας δυνάµει του άρθρου 1Α ΚΕΙ,
δηµοσιεύονται στο ΦΕΚ και εκτελούνται κατά το διατακτικό τους ως προς την
ορκωµοσία και την εγγραφή στα µητρώα αρρένων και τα δηµοτολόγια. Τέλος, για
λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης µεταχείρισης, στην ίδια µεταβατική ρύθµιση πρέπει να
υπαχθούν και όσες πράξεις Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων είχαν µεν
εκδοθεί, δηµοσιευθεί και εκτελεσθεί υπό το καθεστώς του ν. 3838/2010, πλην όµως εκκρεµεί
αίτηση διόρθωσής τους ως προς εγγραφές ονοµατεπωνύµων ή άλλων στοιχείων αστικής
κατάστασης στις οποίες έχει διαπιστωθεί σφάλµα της ίδιας της διοίκησης.
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