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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση του θεσµού της ιθαγένειας, όχι µόνο ως
θεσµό αλλά και ως αντικείµενο φιλοσοφικών και θεωρητικών συζητήσεων. Από την εργασία
δεν θα µπορούσε να λείπει η σύντοµη ιστορική ανασκόπηση του δικαίου περί ιθαγένειας της
χώρας µας, καθώς και η ανάλυση της κείµενης νοµοθεσίας. Βάσει της νοµοθεσίας αναλύεται
και ο ρόλος τον οποίο καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια στη
διαδικασία χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ παρατίθεται και ο ρόλος των
αντίστοιχων τοπικών διοικήσεων σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και µη. Η εργασία
ολοκληρώνεται

µε

την

µελέτη

περιπτώσεων

πολιτογράφησης

και

την

εξαγωγή

συµπερασµάτων βάσει αυτών, και κλείνει µε την παρουσίαση του ενδεχοµένου της
επικράτησης µιας υπερεθνικής ιθαγένειας, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ABSTRACT
This essay aims to present the concept of citizenship, not only as a legal one, but also
as a philosophical and theoretical notion. It was considered necessary to include a brief
historical outline of the Greek citizenship law, as well as a commentary description of the
current legislation. The role of the Local Administration and of the Region is examined on the
basis of this legislation and in contrast to the role of the respective local governments of
different countries, European or not. The essay also includes case-studies and the resulting
conclusions and closes with the possibility that a supranational citizenship might prevail: that
of the European Union.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο κόσµος µας διαιρείται σε κράτη, τα οποία έχουν απόλυτη κυριαρχία όχι µόνο επί
της εδαφικής τους επικράτειας, αλλά και επί του πληθυσµού τους, ο οποίος αποτελείται
κυρίως από τους πολίτες τους. Σε µια εποχή, όµως, όπου η µετακίνηση πληθυσµών αποτελεί
το βασικό της χαρακτηριστικό, είναι πλεόν συνηθισµένο φαινόµενο ο πληθυσµός των κρατών
να αλλάζει και η ζυγαριά να γέρνει υπέρ των «µη-πολιτών». Η ιθαγένεια µπορεί να µην
αποτελεί ειδοποιό διαφορά στην καθηµερινή ζωή των ατόµων, είναι ωστόσο ο βασικότερος
θεσµός, ο οποίος υποδηλώνει το δεσµό κράτους-πολίτη και δίνει την αίσθηση του ανήκειν. Η
διαδικασία χορήγησης της ιθαγένειας ρυθµίζεται από το κάθε κράτος χωριστά, το οποίο
επιλέγει τους όρους υπό τους οποίους θα παραχωρηθεί αυτή στον ενδιαφερόµενο, χωρίς να
δεσµεύεται από καµία διεθνή συνθήκη ως προς τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης
αυτής.
Η εργασία αυτή θα διαρθωθεί ως ακολούθως. Στο Κεφάλαιο 1 επιχειρείται µια
εισαγωγή στο θεσµό της ιθαγένειας εν γένει, διευκρινίζοντας βασικούς ορισµούς, όπως αυτόν
του λαού, και τις διαφορές µεταξύ όρων, τους οποίους πιθανότατα συγχέουµε στην
καθοµιλουµένη. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται λόγος για το περιεχόµενο της ιθαγένειας ως
φιλοσοφική και θεωρητική έννοια, η οποία απασχολεί τη διανόηση από τους κλασικούς
χρόνους έως και σήµερα.
Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται µια σύντοµη ιστορική διαδροµή του δικαίου ιθαγένειας για να
γίνει αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο φτάσαµε στη σηµερινή κείµενη νοµοθεσία, η οποία
παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4. Φυσικά, η ανάλυση δεν θα µπορούσε να
περιοριστεί µόνο στην κτήση της ιθαγένειας, καθώς και οι υπόλοιπες διατάξεις περί απώλειας
και ανάκτησης της ιθαγένειας αποδεικνύουν τον ισχυρότατο ρόλο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στα σχετικά θέµατα, ώστε να γίνει και
η τεκµηριωµένη ανάπτυξη του ρόλου της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα
ζητήµατα της ιθαγένειας στο Κεφάλαιο 5. Στο ίδιο Κεφάλαιο επίσης περιλαµβάνεται ενότητα
αναφορικά µε την αρµοδιότητα επί της ιθαγένειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλες
χώρες.
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Το Κεφάλαιο 6 πραγµατεύεται τις συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν στα πλαίσια
της εργασίας και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση του Κεφαλαίου 7, στο οποίο παραθέτονται τα
συµπεράσµατα και οι προτάσεις της έρευνας. Τέλος, το Κεφάλαιο 8 επικαιροποιεί το ζήτηµα
της ιθαγένειας, καθώς αντιµετωπίζει το θέµα της υπερεθνικής ιθαγένειας στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για µία περαιτέρω εµβάθυνση του θέµατος, στο Παράρτηµα της παρούσας εργασίας
βρίσκονται στη διάθεση του αναγνώστη η σχετική νοµοθεσία, καθώς και τα ερωτηµατολόγια
όπως απαντήθηκαν συνοδευόµενα από το υπόδειγµα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι άνθρωποι ανέκαθεν επιχειρούσαν να αναγνωριστούν ως µέλη µιας συγκεκριµένης
οµάδας, δηµιουργώντας σταδιακά κοινωνίες διακριτές µεταξύ τους. Οι κοινωνίες αυτές
χαρακτηρίζονταν από την κοινή γλώσσα, την κοινή θρησκεία ή και την κοινή περιοχή στην
οποία διέµεναν τα µέλη τους, οδηγώντας τον Αριστοτέλη να χαρακτηρίσει τον άνθρωπο ως
ζώον κατά φύσιν πολιτικόν στο περίφηµο έργο του Πολιτικά. Σε µία εποχή, όµως, όπου οι
πολυπολιτισµικές κοινωνίες είναι ο κανόνας, πώς καθορίζεται η ιδιότητα του πολίτη ενός
κράτους; Πώς µπορούµε να διακρίνουµε ποιοι είναι οι πολίτες-υπήκοοι αυτού;
Η ιθαγένεια αναλαµβάνει να διευκρινίσει ποιοι από τους κατοίκους µιας χώρας είναι
οι πολίτες της, οι οποίοι απολαµβάνουν πολύ περισσότερα δικαιώµατα, έχουν όµως και
υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Επιχειρώντας να ορίσουµε την ιθαγένεια, θα λέγαµε ότι
είναι ένας θεσµός, ο οποίος συνδέει ένα πρόσωπο µε ένα συγκεκριµένο κράτος. Ο ρόλος της
είναι καθοριστικός για τη συνεπαγόµενη διάκριση των προσώπων σε αλλοδαπούς και
ηµεδαπούς και η σηµασία της καταδεικνύεται από το γεγονός ότι συµπεριλήφθηκε ειδική
διάταξη στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων (1948) του Ανθρώπου, η οποία
κατοχυρώνει το δικαίωµα του καθενός σε µία ιθαγένεια.
Η ιθαγένεια συνδράµει στη διάκριση των πολιτών σε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς,
ώστε να διαφαίνεται το εφαρµοστέο κατά περίπτωση δίκαιο. Ανάλογα λοιπόν µε την
περίπτωση, εφαρµόζεται το εσωτερικό ιδιωτικό δίκαιο ή το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ποιος
χαρακτηρίζεται ως αλλοδαπός πολίτης; Και εκτός αυτού, υπάρχει διαφορά µε τον οµογενή;
Στο ∆ίκαιο Ιθαγένειας χρησιµοποιούνται ορισµένες έννοιες πολύ βασικές για τη διάκριση των
πολιτών.
Ας ξεκινήσουµε µε το ζευγάρι των όρων ηµεδαπός και αλλοδαπός. Ο ηµεδαπός είναι
το πρόσωπο, το οποίο συνδέεται µε το δεσµό της ιθαγένειας προς ένα ορισµένο κράτος. Στην
προκειµένη περίπτωση, ο ηµεδαπός είναι αυτός, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια, σε
αντίθεση µε τον αλλοδαπό, δηλαδή µε αυτόν ο οποίος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους. Ως
ηµεδαποί θεωρούνται και τα πολυϊθαγενή άτοµα, αρκεί να έχουν συγχρόνως µε την αλλοδαπή
ιθαγένεια και την ελληνική. Υπάρχει το ενδεχόµενο ο ηµεδαπός να είναι αλλογενής, δηλαδή
να είναι µεν αλλοδαπής εθνικότητας, αλλά να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό συµβαίνει
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όταν ένα άτοµο αλλοδαπής καταγωγής πολιτογραφείται Έλληνας, και πλέον θεωρείται
ηµεδαπός πολίτης.
Σύµφωνα µε το Ν. 2910/ 2001, ως αλλοδαπός ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το
οποίο δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή δεν έχει καµία ιθαγένεια. Στην περίπτωση του
αλλοδαπού, ανακύπτουν σχέσεις µεταξύ πολιτειών όταν πρόκειται για τη µεταχείριση αυτού.
Για παράδειγµα, σε περίπτωση δίωξης αλλοδαπού πολίτη, αυτός διατηρεί το δικαίωµα
διπλωµατικής προστασίας από το κράτος του οποίου έχει την ιθαγένεια.
Βέβαια, αυτή η διαφορετική αντιµετώπιση εκ του νόµου δεν συνιστά διακριτική
µεταχείριση, η οποία να θεωρείται ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αντιθέτως,
τονίζονται τα διαφορετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απολαµβάνουν οι ηµεδαποί και
οι αλλοδαποί πολίτες. Πιο συγκεκριµένα, ο ηµεδαπός πολίτης απολαµβάνει το δικαίωµα
διαµονής και εποµένως απαγορεύεται η έκδοση και η απέλασή του από τη χώρα του. Εκτός
των αστικών δικαιωµάτων, ο ηµεδαπός πολίτης απολαµβάνει και πολιτικά δικαιώµατα.
Από την άλλη πλευρά, ο αλλοδαπός πολίτης δεν έχει de facto δικαίωµα εισόδου σε
άλλο κράτος και δύναται να απελαθεί και να εκδοθεί. Απολαµβάνει τα ίδια αστικά
δικαιώµατα µε τον ηµεδαπό πολίτη, δεν έχει όµως πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία ουσιαστικά
συνδέονται µε την ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, ο αλλοδαπός πολίτης απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις των ηµεδαπών πολιτών, όπως είναι η στρατιωτική θητεία. Ταυτόχρονα, βάσει
της εσωτερικής νοµοθεσίας ορισµένων χωρών, ο αλλοδαπός πολίτης δεν δύναται να
καταλάβει δηµόσιο αξίωµα ή να ασκήσει ορισµένο επάγγελµα, όπως αυτό του ιατρού, του
δικηγόρου και του φαρµακοποιού. Όλα αυτά πρέπει να συσχετιστούν µε τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις διµερείς συµβάσεις µεταξύ κρατών,
στις οποίες αναγνωρίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα υπέρ των πολιτών της αλλοδαπής.
Το ∆ίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών αναλαµβάνει να καθορίσει τους κανόνες, οι
οποίοι αφορούν τη νοµική κατάσταση των αλλοδαπών. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί
ότι δεν ισχύουν οι ίδιες ρυθµίσεις για όλους τους αλλοδαπούς. Αντίθετα, υπάρχουν
κατηγορίες αλλοδαπών, οι οποίες απολαµβάνουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις από άλλες. Μία από
αυτές τις κατηγορίες περιλαµβάνει τους υπηκόους των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε). Πληθώρα νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί προς
εφαρµογή Κοινοτικών Οδηγιών, έχει δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για διαµονή και
εργασία στη χώρα, στο πνεύµα της αρχής της µη διάκρισης των υπηκόων των κρατών-µελών
λόγω ιθαγένειας, η οποία έχει κατοχυρωθεί µε τις συνθήκες της Ε.Ε. Το νοµικό καθεστώς των
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υπηκόων αυτών εξαιρείται ρητά από τις ρυθµίσεις των Ν. 2910/2001, Ν. 3386/ 2005 και Ν.
3536/ 2007.
Οι ανιθαγενείς και οι πολιτικοί πρόσφυγες αποτελούν µία ειδική κατηγορία
αλλοδαπών, το καθεστώς των οποίων ρυθµίζεται από ειδικές ∆ιεθνείς Συµβάσεις. Επίσης,
υπάρχει η περίπτωση των αλλοδαπών υπηκόων χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει
διµερείς συµφωνίες, οι οποίες προβλέπουν τη διαφορετική µεταχείρισή τους επί διαφόρων
θεµάτων.
Οι οµογενείς αλλοδαποί είναι µια κατηγορία αλλοδαπών, η οποία απολαµβάνει
ευνοϊκότερες ρυθµίσεις, σε σηµείο που αυτοί να εξοµοιώνονται πλήρως µε τους ηµεδαπούς
πολίτες. Άλλωστε, το ίδιο το Σύνταγµα (άρθρο 108 εδ.1) προβλέπει την υποχρέωση του
Κράτους να µεριµνά για τη ζωή του απόδηµου ελληνισµού και τη διατήρηση των δεσµών µε
την πατρίδα. Ως οµογενή ορίζουµε ένα πρόσωπο, το οποίο δεν έχει µεν την ελληνική
ιθαγένεια, έχει όµως ελληνική καταγωγή. Συνώνυµος όρος αποτελεί ο οµοεθνής. Ο οµογενής
θεωρείται ότι συνδέεται µε το ελληνικό έθνος κυρίως µε την κοινή ελληνική εθνική
συνείδηση, η οποία πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από τα στοιχεία, τα οποία θα
συγκεντρώσει η αρµόδια προξενική αρχή για να µπορέσει να κριθεί κάποιος ως οµογενής.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τη συµµετοχή σε ελληνικούς συλλόγους του εξωτερικού και σε
εκδηλώσεις εθνικής σηµασίας.
Το ζευγάρι των όρων οµογενής – αλλογενής έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών
θεωρητικών συζητήσεων, δηµιουργώντας δύο βασικές τάσεις (Παπασιώπη-Πασιά, 2004) Η
µία τάση θέλει η φυλετική καταγωγή και µόνο να καθορίζει εάν κάποιο άτοµο είναι οµογενές,
σε αντιδιαστολή µε την άλλη τάση, η οποία υποστηρίζει ότι η φυλετική καταγωγή µπορεί να
συµβάλλει µόνο επικουρικά για τον χαρακτηρισµό, γιατί διαφορετικά ο έλληνας νοµοθέτης
θα χρησιµοποιούσε απλώς τον όρο «ελληνική καταγωγή» στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Κατά συνέπεια, µε βάση τη δεύτερη άποψη, ως οµογενής θα µπορούσε να οριστεί και ένα
άτοµο, το οποίο δεν κατάγεται από Έλληνες γονείς, ωστόσο έχει αφοµοιωθεί από το ελληνικό
έθνος σε σηµείο που να αισθάνεται Έλληνας. Αυτό που ενδιαφέρει πάντως είναι ότι το
Συµβούλιο της Ιθαγένειας πρακτικά εφαρµόζει τη δεύτερη τάση.
Ο ορισµός ενός αλλοδαπού ως οµογενή είναι κρίσιµης σηµασίας κυρίως αναφορικά
µε τα θέµατα κτήσης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας. Όπως θα δούµε και σε επόµενο
κεφάλαιο, για την πολιτογράφηση οµογενούς δεν απαιτείται η δεκαετής συνολική διαµονή
στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση. Επιπλέον, δεν απαιτείται η
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καταβολή του σηµαντικά υψηλού παραβόλου για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, το οποίο
έχει οριστεί στα 1467,33 ευρώ (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ.102744?2709?28.1.2005).
Προτού αναφερθούµε στην ελληνική κείµενη νοµοθεσία περί ιθαγένειας, οφείλουµε
να αναφερθούµε σε ορισµένες έννοιες του δικαίου ιθαγένειας. Καταρχάς, ο ίδιος ο όρος
ιθαγένεια υποδηλώνει το δηµοσίου δικαίου δεσµό ενός ατόµου προς την πολιτεία στο λαό της
οποίας αυτός ανήκει (Παπασιώπη-Πασιά, 2004). Αυτός ο δεσµός δηµιουργείται εφόσον
υπάρχει το εν λόγω κράτος και εξαφανίζεται µε την ταυτόχρονη έκλειψη του κράτους. Κατά
συνέπεια, η ιθαγένεια χορηγείται από το κράτος και όχι από το έθνος, αφού ουσιαστικά
σηµατοδοτεί την ύπαρξη δεσµού µεταξύ κράτους και ατόµου.
Η ιθαγένεια ανήκει στο εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους, το οποίο θέτει τους όρους
χορήγησης της ιθαγένειας, αλλά και τις αιτίες απώλειας αυτής, χωρίς αυτό όµως να σηµαίνει
ότι δεν λαµβάνονται υπόψη οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις και τα διεθνή έθιµα. Η ιθαγένεια
αποδίδεται µόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα η χρήση του όρου
θεωρείται καταχρηστική (Παπασιώπη-Πασιά, 2004). Ο ακριβής όρος που χρησιµοποιείται για
την περίπτωση των νοµικών προσώπων είναι η έδρα, η οποία καθορίζει και το εφαρµοστέο
δίκαιο για το εκάστοτε νοµικό πρόσωπο.
Συστατικό στοιχείο της έννοιας της ιθαγένειας αποτελεί ο λαός. Σε αυτό το σηµείο θα
ήταν χρήσιµο να γίνουν ορισµένες διευκρινήσεις. Ο δεσµός της ιθαγένειας αφορά στη σχέση
προσώπου – λαού. Εποµένως, η έννοια λαός δεν περικλείει και την έννοια του πληθυσµού,
καθώς ο πληθυσµός µιας χώρας µπορεί να αποτελείται από πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι
είναι απλώς εγκατεστηµένοι στη χώρα. Ο λαός, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στο
σύνολο των προσώπων που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις για να υπόκεινται στη
βούληση του συγκεκριµένου κράτους.
Ο λαός δεν διαφέρει εννοιολογικά µόνο από τον πληθυσµό, αλλά και από το έθνος, το
οποίο ως έννοια εκφράζει έναν δεσµό περισσότερο ψυχοκοινωνικό. Το έθνος αποτελεί µία
έννοια, η οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε σαφήνεια λόγω της κοινωνιολογικής της
σηµασίας, καθώς λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν µε σαφήνεια τα
συστατικά του στοιχεία. Ως ορισµός έχει επικρατήσει αυτός που περιγράφει το έθνος ως το
σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι συνδέονται µε κοινή φυλετική καταγωγή, κοινές
παραδόσεις, κοινή συνήθως γλώσσα και θρησκεία, καθώς και κοινή εθνική συνείδηση.
Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό, το έθνος αποτελεί µια εδαφική οντότητα µε την οποία ο λαός
συνδέεται συναισθηµατικά και την οποία αποδίδει µία ηθική έννοια (Oommen, 1997). Από τα
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παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το έθνος καθορίζεται µόνο ή κυρίως από συναισθηµατικούς
δεσµούς ή στα πλαίσια κάποιων απτών χαρακτηριστικών.
Κατ’ επέκταση, η εθνικότητα είναι η συλλογική ταυτότητα, την οποία αποκτoύν τα
µέλη του έθνους µέσω της ταύτισης αυτών µε το ίδιο το έθνος. Η γλώσσα θα µπορούσε να
θεωρηθεί σηµαντικό χαρακτηριστικό της εθνικότητας. Ωστόσο, για να υπάρχει ένα έθνος δεν
αρκεί τα µέλη αυτού να χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα, καθώς είναι πλέον διαδεδοµένη η
χρήση µιας γλώσσας από άτοµα, τα οποία δεν ανήκουν στο ίδιο έθνος. Ένα καλό παράδειγµα
είναι η αγγλική γλώσσα, η οποία δεν οµιλείται µόνο από άτοµα, τα οποία ανήκουν στο
βρετανικό έθνος, αλλά και από άτοµα διαφορετικής εθνικότητας.
Το έθνος δεν συµπίπτει σηµασιολογικά µε την έννοια του κράτους, κι αυτό επειδή το
κράτος περιορίζεται από τα γεωγραφικά του όρια, ενώ το έθνος δεν διαθέτει γεωγραφικούς
περιορισµούς. Το κράτος αποτελεί µία νοµικά συντεταγµένη οντότητα, η οποία παρέχει
στους κατοίκους του προστασία από την εσωτερική ανασφάλεια και την εξωτερική
επιθετικότητα.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι το κράτος και το έθνος διαθέτουν ένα κοινό σηµείο, την
εδαφική επικράτεια, δηλαδή ως προς το γεγονός ότι συνδέονται µε µία συγκεκριµένη
περιοχή. Παρόλα αυτά, υπάρχει µία κρίσιµη διαφορά µεταξύ της εδαφικής επικράτειας του
έθνους και αυτής του κράτους. Η µεν πρώτη αποτελεί ηθική οντότητα, η δε δεύτερη νοµική
οντότητα. Σε περίπτωση που το έθνος συµπίπτει µε το κράτος, τότε κάνουµε λόγο για ένα
έθνος-κράτος. Σήµερα, βέβαια, η πλειοψηφία των κρατών είναι πολυεθνικά, δηλαδή
αποτελούν ουσιαστικά κοινότητες πολιτών.
Η εθνικότητα χαρακτηρίζει αυτόν, ο οποίος ανήκει σε ένα δεδοµένο έθνος, και δεν
συµπίπτει εννοιολογικά µε την ιθαγένεια. Η κύρια διαφοροποίησή τους έγκειται στο γεγονός
ότι η εθνικότητα αφορά το δεσµό ενός ατόµου µε ένα ορισµένο έθνος, ενώ η ιθαγένεια το
δεσµό ενός ατόµου προς ένα ορισµένο κράτος. Η σύγχυση µεταξύ των δύο όρων είναι
σύνηθες φαινόµενο, καθώς στην ξένη βιβλιογραφία –αγγλική και γαλλική- οι όροι nationality
και citizenship, nationalité και citoyenneté χρησιµοποιούνται για να υποδηλώσουν και την
ιθαγένεια και την υπηκοότητα. Η εθνικότητα διαφέρει από την ιθαγένεια και για έναν ακόµη
λόγο. Εάν όντως οι έννοιες ήταν ταυτόσηµες, τότε δεν θα υπήρχε καν το ενδεχόµενο αλλαγής
της ιθαγένειας.
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Από την άλλη πλευρά, η ιθαγένεια συµπίπτει µε την υπηκοότητα, υπό την έννοια ότι ο
υπήκοος είναι αυτός που υπόκειται στην εξουσία του κράτους και ανήκει σε αυτό (άρθρο 4).
Ενώ συχνά κάνουµε λόγω περί ιθαγένειας, δύσκολα θα εντοπίσουµε συγγράµµατα, τα οποία
να αναφέρονται σε «ιθαγενείς» και αυτό επειδή ο όρος «ιθαγενής» µας παραπέµπει στον
αυτόχθονα. Ο όρος «υπήκοος» αποτελεί έννοια περισσότερο ξεκάθαρη από αυτήν του
ιθαγενή και χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε τον όρο «πολίτης» στα νοµικά κείµενα και στα
κείµενα της ∆ιοίκησης. Ο όρος «υπηκοότητα» σε σχέση µε την ιθαγένεια διαθέτει αρνητική
χροιά, ως προς το γεγονός ότι η προέλευσή του οφείλεται στις µοναρχίες και στις ηγεµονίες,
οι οποίες είχαν σχηµατιστεί στην Ευρώπη. Η Παπασιώπη – Πασιά (2004) υποστηρίζει ότι
ενώ η υπηκοότητα αποτελεί έναν ενωτικό δεσµό, ο οποίος λειτουργεί κάθετα, µε το κράτος
να απαιτεί την ολοκλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων από τους πολίτες του µε αντάλλαγµα
τη διπλωµατική προστασία αυτών σε έδαφος άλλων κρατών, η ιθαγένεια υποδηλώνει έναν
ενωτικό δεσµό, ο οποίος λειτουργεί οριζόντια και αναδεικνύει τον πολίτη σε µέλος µιας
κοινωνίας µε όλα τα δικαιώµατα που αυτή του επιφυλάσσει και τα οποία δικαιώµατα δεν
απονέµονται στους αλλοδαπούς πολίτες. Βέβαια, όπως και η ίδια η συγγραφέας παραδέχεται,
αυτή η διαφορά µεταξύ ιθαγένειας και υπηκοότητας είναι περισσότερο εύκολο να τη
διαισθανθεί κανείς παρά να την εκφράσει.
Το έθνος δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την έννοια της εθνότητας. Η εθνότητα
διαφέρει από το έθνος στο γεγονός ότι συνιστά µία πολιτισµική συλλογική οντότητα, η οποία
διαβιώνει εκτός της προγονικής εδαφικής περιοχής της, είτε αυτή είναι πραγµατική, όπως
ισχύει για τους Ευρωπαίους Εβραίους, είτε φαινοµενική, όπως ισχύει για τους αθίγγανους
(Oommen, 1997).
Σύµφωνα µε τον T.K. Oommen (1997), οι δεσµοί, οι οποίοι ενυπάρχουν µεταξύ των
εννοιών της υπηκοότητας, της εθνικότητας και της εθνότητας, οδηγούν στην ακόλουθη
τυπολογία κρατών:
i.

Ένα έθνος, ένα κράτος, του οποίου στόχος είναι η συγχώνευση της υπηκοότητας µε
την εθνική ταυτότητα, όπως είναι για παράδειγµα τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης.

ii.

Ένα κράτος, πολλές οµάδες (έθνη, φυλές), όπως είναι τα κράτης της Αφρικής.

iii.

Ένα έθνος χωρισµένο σε δύο ή περισσότερα κράτη, όπως ήταν η Γερµανία πριν την
πτώση του Τείχους, και η Βόρεια και η Νότια Κορέα.

iv.

Ένα κράτος µε πολλές εθνοτικές και φυλετικές οµάδες, όπως είναι η περίπτωση του
Νέου Κόσµου.
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v.

Τµήµατα διαφορετικών εθνών, τα οποία συµπράττουν για τη δηµιουργία ενός
κράτους, όπως είναι το Βέλγιο και η Ελβετία, και, τέλος,

vi.

Τµήµα ενός έθνους να αποτελεί ένα κράτος, ενώ το υπόλοιπο να έχει προσαρτηθεί
από ή να έχει ενωθεί µε άλλο κράτος, για παράδειγµα το Μπαγκλαντές και η ∆υτική
Βεγγάλη στην Ινδία.

Βέβαια, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο συγγραφέα (Oommen, 1997), οι σχέσεις µεταξύ
ιθαγένειας, εθνικότητας και εθνότητας δεν έχουν ακόµα ξεκαθαριστεί πλήρως στη ∆υτική
Ευρώπη. Καταρχάς, η συσχέτιση των εννοιών της ιθαγένειας και της εθνικότητας παραµένει
ανέφικτη, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη σύνδεση της ιθαγένειας µε
την εθνικότητα. Για παράδειγµα, η Γερµανία και η Ιταλία επιλέγουν την προσέγγιση µε βάση
την κοινή καταγωγή, το Ηνωµένο Βασίλειο την κοινή εδαφική επικράτεια του κράτους, ενώ η
Γαλλία την κοινή γλώσσα.
Κατά δεύτερο λόγο, η ένταση, η οποία επικρατεί για τη σχέση των εννοιών της ιθαγένειας
και της εθνικότητας είναι ιδιαίτερα εµφανής σε αρκετά κράτη της ∆υτικής Ευρώπης, όπως
είναι το Βέλγιο και η Γαλλία. Τρίτον, τα φαινόµενα εθνικισµού και ρατσισµού έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα λόγω της αύξησης του αριθµού των µεταναστών, οι οποίοι προέρχονται από
διαφορετικούς πολιτισµούς. Τέλος, ακόµα και οι ίδιοι οι πολίτες των κρατών-µελών της Ε.Ε.
όταν περνούν τα σύνορα της χώρας τους αντιµετωπίζουν διακριτική µεταχείριση εις βάρος
τους ή µειονεκτούν λόγω της πολιτισµικής ανεπάρκειας.
Αναφορικά µε την πρώτη κατηγορία κράτους της ανάλυσης του T. K. Oommen, πρέπει
να σηµειωθεί ότι η ίδρυση του έθνους-κράτους δεν έχει ακόµη επιτευχθεί. Τα κράτη της
∆υτικής Ευρώπης προσπαθούν να χαρακτηριστούν ως έθνη-κράτη, όχι όµως µε ιδιαίτερη
επιτυχία, καθώς στο έδαφος πολλών ευρωπαϊκών κρατών-µελών διαµένουν άτοµα
διαφορετικής εθνικότητας λόγω της αύξησης του φαινοµένου της µετανάστευσης, αλλά και
λόγω των προϋπάρχουσων εθνικών µειονοτήτων, όπως είναι για παράδειγµα οι Βάσκοι στην
Ισπανία.
Μέχρι σήµερα, θεωρούνταν ιδανικό ο λαός ενός κράτους να αποτελείται από άτοµα της
ίδιας εθνικότητας και συνεπώς να υπάρχει η αρχή της εθνικότητας (Παπασιώπη-Πασιά,
2004). Αυτό, ωστόσο, συνιστά µία ουτοπία, µιας και στη σηµερινή εποχή δεν υπάρχει
κράτος, το οποίο να µην έχει έστω και σε µικρό ποσοστό άτοµα διαφορετικής εθνικής
καταγωγής. Η συγχώνευση της έννοιας της ιθαγένειας µε αυτήν της εθνικότητας, η οποία
επιχειρήθηκε από τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης και η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη
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δηµιουργία

του

έθνους-κράτους,

ουσιαστικά

12

δεν

είναι

εφικτή.

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ – ΘΕΩΡΙΕΣ
ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Η ιθαγένεια θεωρείται σύµφυτη µε την ύπαρξη του κράτους, υπό την έννοια ότι
απουσία συγκεκριµένου κράτους δεν µπορεί να υφίσταται και άρα δεν είναι αυθύπαρκτη.
Βασικός λόγος ύπαρξης της έννοιας της ιθαγένειας αποτελεί το γεγονός ότι ο κόσµος
διαιρείται σε κράτη. Φυσικά, η ιθαγένεια δεν είναι µια καινοτόµος έννοια – αντίθετα, υπήρξε
αντικείµενο φιλοσοφικής ενασχόλησης από τα αρχαία χρόνια για να αποτελέσει στη συνέχεια
και αντικείµενο διαµάχης στον αγώνα για την καθιέρωση των πολιτικών δικαιωµάτων όλων
των ανθρώπων.
Η έννοια της ιθαγένειας, ή αλλιώς υπηκοότητας, ήρθε στο προσκήνιο στους
κλασικούς χρόνους. Καθώς οι άνθρωποι οργανώνονταν αρχικά σε φυλές, κατόπιν σε
ηγεµονίες, στην πορεία προέκυψαν οι πόλεις-κράτη στη διακυβέρνηση των οποίων άρχισαν
να συµµετέχουν όλοι οι κάτοικοί τους. Κρίθηκε εποµένως απαραίτητο να τεθούν οι κανόνες
βάσει των οποίων καθορίζονταν τα πρόσωπα που είχαν δικαίωµα να συµµετάσχουν, καθώς
και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους. Αυτή ήταν και η αρχή της έννοιας της
ιθαγένειας. Βέβαια, δεν συµµετείχαν όλες οι οµάδες του πληθυσµού σε αυτή τη διαδικασία.
Για παράδειγµα, στην Αθήνα αποκλείονταν από τη συµµετοχή στις υποθέσεις της πόληςκράτους, και άρα και από την έννοια της υπηκοότητας, οι γυναίκες, οι σκλάβοι και οι
κάτοικοι που δεν ήταν Αθηναίοι στην καταγωγή.
Από την άλλη πλευρά, την ίδια περίπου περίοδο, η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία ολοένα
και επέκτεινε τα σύνορά της µε αποτέλεσµα ο θεσµός της υπηκοότητας να χρειάζεται
αναµόρφωση ώστε να µην διατηρείται αποκλειστικά για τους λίγους. Η ρωµαϊκή υπηκοότητα
απονεµόταν πλέον σε όλους τους λαούς που κατακτούνταν από τη Ρώµη, ενώ ταυτόχρονα
δηµιουργήθηκαν δύο κατηγορίες υπηκόων, οι Ρωµαίοι πολίτες και οι civitas sine suffragio,
δηλαδή οι πολίτες µε δικαιοπρακτική ικανότητα νοµικά αλλά µε στέρηση των πολιτικών
δικαιωµάτων (δικαίωµα ψήφου).
Η έννοια της υπηκοότητας αποτέλεσε πηγή θεωρητικών και φιλοσοφικών διχασµών
πολλών συγγραφέων των κλασικών χρόνων, όπως ήταν ο Αριστοτέλης και ο Κικέρωνας, οι
οποίοι έκαναν λόγο για την αρετή του πολίτη. Η ιδέα περί αρετής του πολίτη αναβίωσε την
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περίοδο του ∆ιαφωτισµού, χάρη στον Μοντεσκιέ (1759), ο οποίος την ανέδειξε ως βασικό
πυλώνα σταθερότητας ενός κράτους στο βιβλίο του Το Πνεύµα των Νόµων.
Οι πολιτικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν, λόγω των Αγγλικού Εµφυλίου
Πολέµου, της Γαλλικής Επανάστασης αλλά και της Αµερικανικής, έδωσαν νέα ώθηση στο
θεσµό της υπηκοότητας. Ο Αγγλικός Εµφύλιος Πόλεµος (1670) είχε ως αποτέλεσµα την
ισότητα έναντι του νόµου και τη διεύρυνση του δικαιώµατος ψήφου, το οποίο
εξακολουθούσε να αποτελεί θέµα διαµάχης. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλική Επανάσταση
είχε πιο ριζικά αποτελέσµατα µε την κατάργηση των αριστοκρατικών τίτλων. ∆εν αρκέστηκε
όµως σ’αυτό. Χάρη στη Γαλλική Επανάσταση καταρτίστηκε η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτη, στην οποία απαριθµούνταν τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα
των Γάλλων πολιτών, ενώ το Σύνταγµα του 1791 απένειµε το δικαίωµα ψήφου σε πολύ
µεγαλύτερο ποσοστό του ανδρικού πληθυσµού.
Καθ’όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα επικρατούσε διαµάχη αναφορικά µε τη
διεύρυνση του δικαιώµατος ψήφου σε όλους τους πολίτες. Ένας από τους βασικούς
θεωρητικούς επί του θέµατος ήταν ο Άγγλος John Stuart Mill (1861), ο οποίος ήταν
υπέρµαχος της ελεύθερης συµµετοχής όλων στα κοινά, ωστόσο διατηρούσε τις αµφιβολίες
του για τη διεύρυνση του δικαιώµατος ψήφου σε οµάδες ανθρώπων, όπως οι αναλφάβητοι,
επιχειρηµατολογώντας ότι η αύξηση της πολιτικής επιρροής τέτοιων οµάδων θα είχε ως
συνέπεια τη µη σοφή διακυβέρνηση. Ωστόσο, το δικαίωµα ψήφου απονεµήθηκε σε όλους
τους πολίτες και συνδέθηκε άρρηκτα µε την υπηκοότητα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, όταν
απαλείφηκαν όλοι οι περιορισµοί λόγω φύλου, περιουσίας και ηλικίας χάρη στους πολιτικούς
αγώνες και την πίεση που ασκήθηκε από πολλές οµάδες πολιτών.
Βέβαια, η έννοια της ιθαγένειας δεν περικλείει απλώς δικαιώµατα και υποχρεώσεις,
αλλά και µία πολιτική ταυτότητα και την αίσθηση πίστης προς κάτι συγκεκριµένο, δηλαδή το
κράτος. Για αυτό το λόγο, από το 19ο αιώνα η ιθαγένεια συνδέθηκε µε την έννοια της
εθνικότητας.
Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, η συζήτηση για την έννοια της ιθαγένειας
αναθερµάνθηκε. Ένας από τους σηµαντικότερους θεωρητικούς υπήρξε ο Βρετανός
κοινωνιολόγος T. H. Marshall (1950), ο οποίος ασχολήθηκε µε την εξέλιξη της υπηκοότητας
στη Βρετανία σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές δυνάµεις του καπιταλισµού. Η ανάλυσή του
ανέδειξε ότι τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα δεν είχαν καµία αξία χωρίς τα κοινωνικά
δικαιώµατα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο θεσµός της υπηκοότητας ουσιαστικά περικλείει την
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απολαβή τριών κατηγοριών δικαιωµάτων, τα οποία όµως υφίστανται µόνο µε τη δηµιουργία
κατάλληλων θεσµών.
Η πρώτη κατηγορία είναι τα αστικά δικαιώµατα, όπως η προσωπική ελευθερία και η
δικαιοσύνη, οι οποίες διασφαλίζονται από θεσµούς όπως τα δικαστήρια και το σώµα των
ενόρκων. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα πολιτικά δικαιώµατα, και πιο συγκεκριµένα το
δικαίωµα ψήφου και η δυνατότητα συµµετοχής στα πολιτικά δρώµενα και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Τέλος, τα κοινωνικά δικαιώµατα αποτελούν την τρίτη κατηγορία και
περιλαµβάνουν τη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ζωής µέσω των κοινωνικών,
εκπαιδευτικών και προνοιακών υπηρεσιών του ίδιου του κράτους.
Βέβαια, η θεωρία του Marshall επικρίθηκε από αρκετούς σύγχρονούς του
θεωρητικούς, κατά κύριο λόγο επειδή στερείται ευρείας εφαρµοσιµότητας. Στο επίκεντρό της
διατήρησε το κράτος πρόνοιας που τότε ιδρυόταν στην Αγγλία, χωρίς να αναφέρεται στις
σχέσεις και τις συγκρούσεις µεταξύ της Αγγλίας και των γειτονικών Κελτών, ενώ δεν
διαπραγµατεύτηκε καθόλου την ύπαρξη και την επίδραση διαφορετικών παραδόσεων επί της
υπηκοότητας, οι οποίες ίσως να προϋπήρχαν από προηγούµενους αιώνες ή από άλλα κράτη.
Στη θεωρία του Marshall βασίστηκε και ο Heater, την οποία ανέπτυξε περισσότερο σε
σχήµα πλέγµατος (Oliver and Heater, 1994). Η θεωρία αυτή επικεντρώνεται στο γεγονός ότι
η έννοια της υπηκοότητας περιλαµβάνει πέντε θεµελιώδη στοιχεία, και πιο συγκεκριµένα, το
τρίπτυχο του Marshall αστικά – πολιτικά – κοινωνικά δικαιώµατα, καθώς και την αρετή του
πολίτη και την ταυτότητα. Η απεικόνιση αυτών των θεµελιωδών στοιχείων της υπηκοότητας
σε πλέγµα αποδεικνύει την αλληλοσύνδεση µεταξύ τους. Το τρίπτυχο του Marshall απορρέει
από την υπηκοότητα ως ιδιότητα και περιλαµβάνει εκτός από δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Από την άλλη πλευρά, η αρετή του πολίτη αναφέρεται στην συµπεριφορά και την
υπευθυνότητα του πολίτη απέναντι στο κράτος και στην κοινότητα στην οποία ανήκει, η
οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί και πίστη. Το πέµπτο στοιχείο, η ταυτότητα έχει διπλή
σηµασία, αφού περικλείει την έννοια της υπηκοότητας ως η ιδιότητα, η οποία καθορίζει την
υπηκοότητα µε βάση την εθνικότητα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την έννοια της υπηκοότητας
ως ψυχοκοινωνικό συναίσθηµα, το οποίο αντλεί την δύναµή του από την ανάγκη του
ανθρώπου να ανήκει σε κάποια κοινωνική οµάδα.
Ο Alfonso Alfonsi (Oommen, 1997) υποστηρίζει ότι το περιεχόµενο της έννοιας της
ιθαγένειας έχει πλέον ξεπεράσει το συµβατικό τρίπτυχο της θεωρίας του Marshall. Σύµφωνα
µε τον Alfonsi, η ιθαγένεια συνιστά πια ένα διάχυτο φαινόµενο, το οποίο έχει περιβληθεί µία
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καινούργια κοινωνιολογική σηµασία και το οποίο δίνει στους ανθρώπους την ικανότητα να
συµµετέχουν στα κοινωνικά δρώµενα. Το καινούργιο αυτό περιεχόµενο του όρου οφείλεται,
µεταξύ άλλων, και στην αδυναµία των κρατών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών
τους. Αυτή η κοινωνική πλευρά της ιθαγένειας τείνει να αποσχιστεί εντελώς από την έννοια
της εθνικότητας.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι καµία από τις θεωρίες, όπως αυτές εµφανίστηκαν στο
πέρασµα του χρόνου, δεν έγινε πλήρως αποδεκτή από όλους τους θεωρητικούς. Το σίγουρο
είναι πάντως ότι η έννοια της υπηκοότητας δεν έχει πάψει να απασχολεί την επιστηµονική
κοινότητα ακόµα και σήµερα, πράγµα το οποίο διαφαίνεται από το µέγεθος της
βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας επί του θέµατος.
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3. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κάθε κράτος καθορίζει µέσω του δικαίου που θεσπίζει, τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την κτήση, την απώλεια και την ανάκτηση της ιθαγένειας αυτού. Όπως
είναι φυσικό, ο θεσµός της ιθαγένειας διήλθε ουσιαστικών µεταβολών µετά τους δύο
παγκόσµιους πολέµους και την ανάδυση πολλών νέων κρατών. Αρκεί να υπενθυµίσουµε τα
πρόσφατα παραδείγµατα διάσπασης κρατών, όπως η Τσεχοσλοβακία και η Γιουγκοσλαβία.
Είναι γνωστό ότι η ιθαγένεια προσδίδεται από το κράτος στο πρόσωπο. Κατά
συνέπεια, είναι λογικό η διάλυση του κράτους να επιφέρει και την ταυτόχρονη εξαφάνιση της
ιθαγένειας. Εποµένως, σε αντιστοιχία µε το προηγούµενο παράδειγµα, πλέον δεν κάνουµε
λόγο για Τσεχοσλοβάκους και Γιουγκοσλάβους πολίτες, αλλά για Τσέχους, Σλοβάκους,
Σέρβους, Κοσσοβάρους και ούτω ο καθεξής. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η διάλυση
ενός κράτους έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία ανιθαγενών προσώπων, παρά τις προσπάθειες
σε διεθνές επίπεδο για τον περιορισµό αυτού του φαινοµένου. Η ∆ιεθνής Σύµβαση για το
Καθεστώς των Ανιθαγενών του 1954, η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε
τον Ν. 139/ 1975, έχει ως στόχο την βελτίωση της θέσης των ανιθαγενών, δίνοντάς τους το
δικαίωµα να αποκτήσουν την υπηκοότητα της χώρας στην οποία γεννήθηκαν ή την
υπηκοότητα ενός εκ των δύο γονιών, η οποία υπήρχε κατά το χρόνο γέννησης.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η ιθαγένεια απέκτησε τη
σηµερινή της έννοια µετά το 16ο αιώνα και κυρίως κατά το 18ο-19ο αιώνα, όταν άρχισαν οι
σηµαντικότερες πολιτικές ανακατατάξεις, όπως για παράδειγµα η Γαλλική Επανάσταση, οι
οποίες κατέδειξαν την ανάγκη ορισµού του πολίτη-υπηκόου. Την εποχή του έθνους-κράτους,
ιδίως από το 18ο αιώνα και έπειτα, τα εθνικά συντάγµατα και ειδικοί νόµοι καθόριζαν
επακριβώς τα κριτήρια για να αποκτήσει ένα πρόσωπο την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους.
Μέχρι σήµερα χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικά κριτήρια για την απονοµή της ιθαγένειας.
Το jus sanguinis (το δίκαιο του αίµατος) και το jus solis (το δίκαιο του εδάφους). Με βάση το
πρώτο, η υπηκοότητα αποδίδεται εφόσον το πρόσωπο είναι απόγονος υπηκόου του εν λόγω
κράτους, ενώ σύµφωνα µε το δεύτερο, η υπηκοότητα απονέµεται σε οποιονδήποτε γεννηθεί
εντός της εδαφικής επικράτειας του εν λόγω κράτους.

17

Οι αποικιακές κτήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών περιέπλεξαν το ζήτηµα της
υπηκοότητας. Η καθεµιά από αυτές µεταχειριζόταν τους κατοίκους των αποικιών της µε
εντελώς διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγµα, η Πορτογαλία ακολουθούσε µία πολιτική
αποκλεισµού από το δικαίωµα στην υπηκοότητά της, επιτρέποντας σε πολύ λίγους να την
αποκτήσουν. Στον αντίποδα, η Γαλλία προσπαθούσε να διατηρήσει µία πολιτική µε βασικό
άξονα την αρχή ότι όλοι είναι πολίτες της, επιτρέποντας ταυτόχρονα όµως σε πολύ µικρό
αριθµό κατοίκων της Αφρικής και των ∆υτικών Ινδιών να έχουν πρόσβαση σε δικαιώµατα
συγκρίσιµα µε αυτά που απολάµβαναν οι πολίτες που ζούσαν στην ίδια τη Γαλλία. Η
Βρετανία δεν επεχείρησε να εφαρµόσει µια συνεκτική πολιτική για να αντιµετωπίσει το ίδιο
θέµα, ίσως επειδή δεν απέκτησε ποτέ έναν συγκεκριµένο ορισµό της υπηκοότητας για τους
ίδιους τους Βρετανούς υπηκόους.
Η διαδικασία της αποαποικιοποίησης έφερε στο φως δύο πολύ σηµαντικά
προβλήµατα. Από τη µια πλευρά, ανέκυψε η ανάγκη των αναδυόµενων και πλέον
ανεξάρτητων κρατών να θέσουν τους δικούς τους κανόνες και προϋποθέσεις για την απονοµή
της ιθαγένειας και να δώσουν το δικό τους περιεχόµενο στο θεσµό. Από την άλλη, οι
µητροπολιτικές χώρες όφειλαν να καθορίσουν τα δικαιώµατα των κατοίκων των πρώην
αποικιών τους, δηλαδή εάν είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την υπηκοότητα της
ευρωπαϊκής χώρας στην οποία ανήκαν µέχρι πρότινος.
Η Γαλλία αποτέλεσε την πρώτη χώρα, η οποία θεσµοθέτησε κανόνες κτήσεως και
αποβολής της ιθαγένειας στα συντάγµατα του 1791 και 1793. Το παράδειγµά της
ακολούθησαν σταδιακά όλες οι υπόλοιπες χώρες. Όµως, ο πρώτος ειδικός αυτοτελής νόµος
περί ιθαγένειας σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελεί ο ελληνικός νόµος της 15/27 Μαΐου 1835
περί ελληνικής ιθαγένειας. Τα θέµατα περί ιθαγένειας αποτελούν αντικείµενο και διαφόρων
διεθνών συµβάσεων, µε σηµαντικότερη τη Σύµβαση της Χάγης περί θεµάτων σύγκρουσης
των νοµοθεσιών ιθαγένειας της 12ης Απριλίου 1930.
Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου τα κράτη δεν
µπορούν να απελαύνουν τους πολίτες τους, ενώ οφείλουν να τους δέχονται σε περίπτωση που
κάποιο άλλο κράτος τους απελάσει. Αυτό το δικαίωµα διαµονής έχει ενισχυθεί από την
κατοχύρωσή του σε διάφορες διακηρύξεις και συµφωνίες διεθνούς επιπέδου. ∆ύο από αυτές
είναι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1950) και το ∆ιεθνές
Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (1966).
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Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το δικαίωµα διαµονής στο κράτος
υπηκοότητας δεν προέκυψε από το γεγονός ότι τα κράτη το όφειλαν στους υπηκόους τους. Το
εθιµικό διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει το δικαίωµα και όχι την υποχρέωση του κράτους να
προστατέψει τους υπηκόους του. Αντίθετα, το καθήκον κάθε κράτους να επιτρέπει στους
υπηκόους του να διαµένουν στην επικράτειά του οφείλεται αρχικά στα άλλα κράτη, τα οποία
δεν ήθελαν να επιβαρύνονται µε πληθυσµούς που εκτοπίζονταν από γειτονικά κράτη.
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την πολυνοµία σε κάθε τοµέα δικαίου, και ο τοµέας
της ιθαγένειας δεν αποτελεί εξαίρεση. Μέχρι το 1955, τα θέµατα ιθαγένειας ρυθµίζονταν
αρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 14-28 του Α.Ν. ΤΑ´ του έτους 1856. Τα κενά της
νοµοθεσίας ήρθαν να συµπληρώσουν νεώτεροι νόµοι, οι οποίοι –όπως ήταν λογικόοδήγησαν σε πληθώρα διατάξεων, η οποία στερούνταν της αναγκαίας ενότητας. Οι δύο
παγκόσµιοι πόλεµοι, αλλά και οι επακόλουθοι εµφύλιοι πόλεµοι, οδήγησαν σε σηµαντικές
ανακατατάξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να ανακύψει η ανάγκη να θεσπιστεί
νέα νοµοθεσία περισσότερο συνεκτική και περιεκτική. Ο εκσυγχρονισµός των διατάξεων
κρίθηκε απαραίτητος και σε αυτό το πνεύµα εκδόθηκε το Ν.∆. 3370/ 1955 «Περί Κυρώσεως
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας».
Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε
πληθώρα νόµων (Παπασιώπη-Πασιά, 2004), αρχικά µε τον Α.Ν. 481/ 1968 «περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Κ.Ε.Ι.». Στη συνέχεια, ο Ν. 1438/ 1984 «περί
τροποποιήσεως των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και του νόµου περί
ληξιαρχικών πράξεων» ενσωµάτωσε διατάξεις περί ισότητας των δύο φύλων και για τον
πολιτικό γάµο στον αρχικό Κ.Ε.Ι.. Ακολούθησε ο Ν. 1832/ 1989 µε συµπληρώσεις στη
νοµοθεσία για την ελληνική ιθαγένεια και ο Ν. 2130/ 1993, ο οποίος είχε ως στόχο την
εναρµόνιση των διατάξεων του Κ.Ε.Ι. περί πολιτογράφησης µε τις διεθνείς πρακτικές
αναφορικά µε το χρόνο παραµονής που απαιτείται για να αποκτήσουν οι αλλογενείς
αλλοδαποί την ελληνική ιθαγένεια. Ο ίδιος νόµος καθιέρωσε τη δυνατότητα για τους
οµογενείς να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια χωρίς να επιβάλλεται η παραµονή τους στην
χώρα.
Στη συνέχεια, οι Ν. 2503/ 1997 και Ν. 2623/ 1998 επέφεραν ουσιαστικές
τροποποιήσεις των διατάξεων του Κ.Ε.Ι. Με τον πρώτο νόµο δόθηκε η δυνατότητα στους
αλλοδαπούς συζύγους ελλήνων υπηκόων να πολιτογραφούνται µε µεγαλύτερη ευκολία και
χωρίς τους προηγούµενους χρονικούς περιορισµούς, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει τέκνο,
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το οποίο γεννήθηκε από αυτόν τον µικτό γάµο. Ο δεύτερος νόµος είχε ως στόχο την
κατάργηση της διάταξης, η οποία οδηγούσε στην απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας
αλλογενούς, ο οποίος εγκατέλειπε το ελληνικό έδαφος χωρίς πρόθεση παλιννόστησης.
Ο Ν. 2790/2000 αποτέλεσε σταθµό για τις σχέσεις της χώρας µε τους οµογενείς,
καθώς θέσπισε ειδικές διαδικασίες χορήγησης της ιθαγένειας σε οµογενείς, οι οποίοι
προέρχονταν από τις ∆ηµοκρατίες που προέκυψαν από τη διάσπαση της πρώην Ένωση
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών (ΕΣΣ∆) και αντιµετώπιζαν δυσκολία στην
απόκτηση της ιθαγένειας βάσει των Συνθηκών της Λωζάννης (24/7/1923) ή της Άγκυρας
(10/6/1930). Ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2910/2001 και Ν. 3013/ 2002 και
αποτελεί ξεχωριστό νοµοθέτηµα πέραν του Κ.Ε.Ι., ο οποίος ρυθµίζει όχι µόνο την χορήγηση
της ιθαγένειας των οµογενών αυτών, αλλά και την αποκατάσταση και την ένταξή τους στην
ελληνική κοινωνία. Οι Ν. 3146/ 2003 και Ν. 3207/ 2003 είναι συµπληρωµατικής φύσης, µε
το δεύτερο νόµο να ρυθµίζει µε ευνοϊκό τρόπο την πολιτογράφηση αθλητών, οι οποίοι
αγωνίζονται σε ολυµπιακά αθλήµατα.
Ο πλέον πρόσφατος νόµος, ο Ν. 3284/ 2004, αποτελεί και τον εφαρµόσιµο Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας. Η ανάλυσή µας θα επεκταθεί κυρίως στη διαδικασία πολιτογράφησης
αλλοδαπού, και πολύ συνοπτικά στην κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας εν
γένει.
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4. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – Ο Ν. 3284/ 2004
Ο Ν. 3284/ 2004 «περί του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» δηµοσιεύθηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 10η Νοεµβρίου 2004 και περιλαµβάνει 35 άρθρα, τα οποία
ρυθµίζουν θέµατα κτήσης, απώλειας και ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τις
αρµόδιες επί των θεµάτων αυτών υπηρεσίες.
Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Α’ του νόµου (άρθρα 1-15), περιλαµβάνονται οι τρόποι
κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη γέννηση, την αναγνώριση, την
υιοθεσία, την κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις, την πολιτογράφηση και την αναγνώριση της
ιθαγένειας σε οµογενείς που διαµένουν στο εξωτερικό.
Το Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 16-21) περικλείει όλες εκείνες τις διατάξεις, οι οποίες
ρυθµίζουν την απώλεια ή την έκπτωση από την ελληνική ιθαγένεια. Η απώλεια ή η έκπτωση
αποτελεί θέµα που χρήζει ιδιαίτερα προσεκτικής µεταχείρισης, επειδή είναι πολύ εύκολο να
παρατηρηθεί κατάχρηση της εξουσίας, η οποία παρέχεται από τις διατάξεις. Συγκεκριµένα, η
απόφαση έγκειται κυρίως στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α), καθώς δεν δεσµεύεται από τη γνωµοδότηση του
Συµβουλίου Ιθαγένειας.
Η δυνατότητα ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας περιγράφεται στα άρθρα 22-24
του Κεφαλαίου Γ’, τα οποία συνάδουν µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης, η οποία είναι
κατοχυρωµένη στο Σύνταγµα (άρθρο 4 του Συντάγµατος), καθώς η προηγούµενη νοµοθεσία
είχε δηµιουργήσει περιπτώσεις όπου η µεταχείριση ήταν διαφορετική.
Το Κεφάλαιο ∆’ (άρθρα 25-28) καθορίζει τις αρµόδιες επί θεµάτων ιθαγένειας αρχές,
οι οποίες αναλαµβάνουν να εκδώσουν αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις. Ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α
είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος για να αποφασίσει για κάθε θέµα που αφορά την κτήση ή µη της
ελληνικής ιθαγένειας, ενώ ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας έχει αρµοδιότητα να
αποφασίσει επί του καθορισµού της ιθαγένειας. Στο ίδιο κεφάλαιο προβλέπεται η σύνθεση
και η γνωµοδοτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου Ιθαγένειας.
Τέλος, υπό το Κεφάλαιο Ε’ (άρθρο 29-35) βρίσκονται οι µεταβατικές και τελικές
διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνονται ορισµένες διευκρινήσεις σχετικά µε όρους που
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χρησιµοποιούνται στο κείµενο του νόµου, καθώς και οι καταργούµενες και οι διατηρητέες
διατάξεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας.

4.1. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦ. Α’ Ν. 3284/ 2004)
4.1.1. Κτήση της ιθαγένειας µε τη γέννηση (άρθρο 1)
Η κτήση της ιθαγένειας µε τη γέννηση είναι ο τρόπος µε τον οποίο το µεγαλύτερο
ποσοστό των ελλήνων πολιτών αποκτά την ιθαγένεια. Με βάση το άρθρο 1 παρ. 1 του
οικείου νόµου, η ιθαγένεια απονέµεται στα τέκνα Έλληνα ή Ελληνίδας από τη γέννηση, σε
εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής περί ισότητας των δύο φύλων, καθώς παλαιότερα η
καταγωγή από ελληνίδα µητέρα δεν λαµβανόταν υπόψη. Παρατηρούµε λοιπόν ότι
εφαρµόζεται η αρχή του jus sanguinis, χωρίς ωστόσο να ενδιαφέρει ο τρόπος µε τον οποίο ο
γονέας απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια. Ο νόµος απονέµει την ελληνική ιθαγένεια στο παιδί
ανεξάρτητα από το εάν ο έλληνας γονιός ζει κατά το χρόνο γέννησης και ανεξάρτητα από το
εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι. ∆εν υπάρχει διάταξη, η οποία να απαγορεύει τη συνύπαρξη
της ελληνικής ιθαγένειας µε άλλη, αρκεί να επιτρέπεται από τη χώρα προέλευσης του
αλλοδαπού γονέα.
Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ο νοµοθέτης επιχειρεί, λαµβάνοντας υπόψη τις
διεθνείς συµβάσεις, να αποτρέψει τη δηµιουργία ανιθαγενών ατόµων. Συνεπώς, τα άδηλης
ιθαγένειας ή ανιθαγενή τέκνα αποκτούν το δικαίωµα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε τη
γέννησή τους επί ελληνικού εδάφους κατ’ εφαρµογή στην περίπτωσή τους της αρχής του jus
solis. Η έννοια της άδηλης ιθαγένειας συµπεριλαµβάνει όχι µόνο τα τέκνα των οποίων οι
γονείς είναι άγνωστοι, λ.χ. τα έκθετα, αλλά και τα τέκνα, τα οποία δεν µπορούν να
αποκτήσουν την ιθαγένεια των γονιών τους λόγω του δικαίου ιθαγένειας της χώρας
καταγωγής, το οποίο εφαρµόζει την αρχή του jus solis.
Με τη θέσπιση της εφαρµογής της αρχής του jus solis θα έπρεπε να καθορίζεται και η
έννοια του ελληνικού εδάφους, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει γεννηθεί το άτοµο για να
αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Ο ίδιος ο νόµος δεν περιλαµβάνει σχετικές
διευκρινιστικές διατάξεις. Ο καθορισµός γίνεται από τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς
δικαίου και τους σχετικούς ελληνικούς νόµους. Από αυτούς ορίζεται, λοιπόν, ότι το ελληνικό
έδαφος περιλαµβάνει τη χωρική θάλασσα και την αιγιαλίτιδα ζώνη, καθώς και τα ελληνικά
εµπορικά πλοία και αεροσκάφη, τα οποία βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα ή υπερίπτανται
αυτής.
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Από την άλλη πλευρά, τα άτοµα, τα οποία γεννιούνται σε ελληνικά µεν πλοία η
αεροσκάφη, τα οποία όµως κατά το χρόνο γέννησης βρίσκονταν σε ξένο λιµάνι ή αερολιµένα,
θεωρούνται ότι γεννήθηκαν σε ξένο έδαφος. Επίσης, τα άτοµα, τα οποία γεννήθηκαν σε
κτίριο ελληνικής πρεσβείας δεν θεωρείται ότι γεννήθηκαν επί ελληνικού εδάφους, αλλά στο
έδαφος του κράτους στο οποίο βρίσκεται η πρεσβεία. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, βάσει
νοµολογίας, τα αλλοδαπά πλοία θεωρούνται ελληνικό έδαφος εφόσον βρίσκονται
ελλιµενισµένα σε ελληνικό λιµάνι.

4.1.2. Κτήση της ιθαγένειας µε αναγνώριση (άρθρο 2)
Το άρθρο 2 του νόµου ορίζει τη δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε
αναγνώριση για τον αλλοδαπό, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς τον γάµο των γονέων του και
αναγνωρίστηκε ως γνήσιο τέκνο Έλληνα. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι κατά το χρόνο της
αναγνώρισης το τέκνο να είναι ανήλικο και η αναγνώριση να είναι έγκυρη κατά τους
ελληνικούς νόµους.
Με το άρθρο 20 Αστικού Κώδικα (ΑΚ), οι σχέσεις πάτερα – τέκνου εκτός γάµου
ρυθµίζονται κατά σειρά βάσει του δικαίου της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, του δικαίου
της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής τους και του δικαίου ιθαγένειας του πατέρα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1479 ΑΚ η µητέρα αλλά και το τέκνο διατηρούν το δικαίωµα να
ζητήσει µε αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου, το οποίο γεννήθηκε χωρίς
γάµο µε τον πατέρα.
Το άρθρο του Κ.Ε.Ι. αναφέρεται στην αναγνώριση του τέκνου µόνο από τον Έλληνα
πατέρα, διότι µόνο από τον πατέρα δύναται να προσδοθεί η ιθαγένεια µε αναγνώριση. Το
εκτός γάµου γεννηµένο τέκνο από ελληνίδα µητέρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια βάσει του
άρθρου 1 του ιδίου νόµου, δηλαδή µε τη γέννησή του.
Ένα άλλο βασικό στοιχείο του άρθρου είναι το γεγονός ότι κατά το χρόνο
αναγνώρισης ο πατέρας του τέκνου πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια. ∆εν µας αφορά
εάν ο πατέρας νωρίτερα είχε διαφορετική ιθαγένεια ή εάν µετά την αναγνώριση απέβαλε την
ελληνική ιθαγένεια. Η µετέπειτα µεταβολή ιθαγένειας του πατρός δεν επηρεάζει την ισχύ της
ελληνικής ιθαγένειας του τέκνου.
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4.1.3. Κτήση της ιθαγένειας µε υιοθεσία (άρθρο 3)
Στο συγκεκριµένο άρθρο ορίζεται ότι το αλλοδαπό τέκνο, το οποίο υιοθετήθηκε από
Έλληνα ή Ελληνίδα, αποκτά αυτοδικαίως την ελληνική ιθαγένεια από την ηµέρα της
τελεσίδικης απόφασης περί υιοθεσίας. Για να έχει κύρος η υιοθεσία, θα πρέπει να γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις της υιοθεσίας ρυθµίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του κάθε µέρους.
Συνεπώς, το δίκαιο ιθαγένειας του θετού γονέα θα εφαρµοστεί για να ρυθµίσει τις
προϋποθέσεις και τους όρους, οι οποίοι απαιτούνται για την έγκυρη τέλεση της υιοθεσίας
όσον αφορά το πρόσωπο του υιοθετούντος, ενώ το δίκαιο ιθαγένειας του θετού τέκνου για να
ρυθµίσει τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες καλύπτουν το πρόσωπο του
τέκνου.
Το εν λόγω άρθρο δεν αναφέρεται στην περίπτωση που ο θετός γονέας µεταβάλλει
την ιθαγένεια του κατά το χρόνο της ανηλικότητας του υιοθετηµένου τέκνου. Ούτε γίνεται
καµία πρόβλεψη για την περίπτωση λύσης της υιοθεσίας. Κρίνεται ότι και στις δύο
περιπτώσεις, το τέκνο θα πρέπει να διατηρεί την ελληνική ιθαγένεια ανεξάρτητα από τυχόν
µεταβολή της ιθαγένειας των γονέων του.

4.1.4. Κτήση της ιθαγένειας µε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις (άρθρο 4)
Το άρθρο 4 παρ. 1 του οικείου νόµου δίνει τη δυνατότητα σε οµογενείς αλλοδαπούς
να αποκτήσουν αυτοδίκαια την ελληνική ιθαγένεια µε την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές
σχολές αξιωµατικών ή υπαξιωµατικών ή µε την εθελοντική τους κατάταξη στις ένοπλες
δυνάµεις. Όπως παρατηρούµε, η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε οµογενείς
αλλοδαπούς.
Η παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπει την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας και σε
όσους οµογενείς αλλοδαπούς καταταχθούν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάµεις εν καιρώ
πολέµου ή επιστράτευσης. Η βασική διαφορά µε την περίπτωση της παραγράφου 1 είναι το
γεγονός ότι όσοι εµπίπτουν στην πρώτη περίπτωση αποκτούν αυτοδίκαια την ελληνική
ιθαγένεια χωρίς άλλη διατύπωση, µε τη δόση του στρατιωτικού όρκου να είναι το µοναδικό
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απαιτούµενο. Αντίθετα, όσοι εµπίπτουν στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν
αίτηση στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας.
Η παρ. 3 ορίζει ότι µε την απόκτηση βαθµού αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού, µόνιµου
ή εφέδρου, από οποιονδήποτε εκ των προαναφεροµένων συντελεί στην αυτοδίκαιη απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας από την ηµέρα κατά την οποία απέκτησαν το βαθµό και χωρίς άλλη
διατύπωση.
Η παρ. 4 αναφέρει ότι ο στρατιωτικός όρκος αναπληρώνει τον όρκο του Έλληνα
πολίτη για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3. Η παρ. 5 θεσµοθετεί το δικαίωµα των
τέκνων των οµογενών, οι οποίοι ανήκουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τους γονείς τους µε αίτηση
του γονέα στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Η µόνη προϋπόθεση είναι τα τέκνα να
είναι ανήλικα και άγαµα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Το συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται αποκλειστικά στη δυνατότητα οµογενών
αλλοδαπών να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια µε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις. Σε
αντίθεση µε την πρακτική άλλων χωρών, όπως είναι για παράδειγµα οι Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής (Η.Π.Α.), το ελληνικό κράτος δεν δίνει την ίδια δυνατότητα σε αλλογενείς
αλλοδαπούς να κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάµεις και να αποκτούν, λόγω αυτής της
πράξης, την ιθαγένεια κατόπιν αίτησης.

4.1.5. Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό (άρθρο 10)
Το άρθρο 10 αναφέρεται στη διαδικασία πολιτογράφησης οµογενών, οι οποίοι
διαµένουν στην αλλοδαπή. Πρόκειται για περίπτωση αναγνώρισης της ιθαγένειας των
οµογενών και όχι για χορήγηση ιθαγένειας. Ο/ η οµογενής υποβάλλει την αίτηση
πολιτογράφησης στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας, επισυνάπτοντας στην αίτηση:
i.

τη δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου και παρουσία δύο
Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων,

ii.

το αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου,

iii.

το πιστοποιητικό γέννησης, ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτού, το πιστοποιητικό
βάπτισης και

iv.

το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών.
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Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και να έχουν επικυρωθεί από την προξενική
αρχή ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως προβλέπει η Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6
µε Φ. 102744/2709/28.1.2005 Τα πιστοποιητικά θα πρέπει επίσης να είναι µεταφρασµένα είτε
από την ίδια την προξενική αρχή είτε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είτε από
έλληνα δικηγόρο είτε, τέλος, από πτυχιούχο µεταφραστή του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Πάντως σε καµία περίπτωση από
µεταφραστικά γραφεία.
Μετά το σχηµατισµό φακέλου, ο πρόξενος το διαβιβάζει στο ΥΠΕΣ∆∆Α,
συνοδευόµενο από έκθεσή του στην οποία εκφέρει την προσωπική του κρίση και
περιλαµβάνει στοιχεία, τα οποία τεκµηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς. Η
υπ’ αριθµ. 102744/ 2709/ 28.1.2005 ερµηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ∆∆Α ορίζει τα
κριτήρια για την ιδιότητα του οµογενούς ως εξής:
 η ελληνική εθνική συνείδηση, η οποία αποτελεί το βασικό κριτήριο,
 η εγγραφή του αιτούντος ή προγόνων του σε προξενικά µητρώα,
 η συµµετοχή του αιτούντος σε εθνικές εκδηλώσεις στην αλλοδαπή υπέρ της Ελλάδος
ή σε γενικότερου εθνικού ενδιαφέροντος θέµατα,
 ο βαθµός γνώσης της ελληνικής γλώσσας,
 η επαφή του µε την Ελλάδα (επισκέψεις),
 η εγγραφή προγόνων σε ∆ήµο/ Κοινότητα του ελληνικού κράτους
Στη συνέχεια, η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ∆∆Α, κατόπιν εξετάσεως των στοιχείων του
φακέλου και τη γνώµη του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως για θέµατα που αφορούν τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α την αποδοχή ή µη του
αιτήµατος πολιτογράφησης. Κατόπιν αποδοχής του αιτήµατος, η απόφαση πολιτογράφησης
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και εντός ενός έτους ο ενδιαφερόµενος
καλείται σε ορκωµοσία ενώπιον προξένου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν
προσέλθει στην ορκωµοσία, η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται.
Μετά την ορκωµοσία συντάσσεται το πρωτόκολλο ορκωµοσίας, το οποίο υπογράφεται
από τα δύο µέρη και αποστέλλεται στο ΥΠΕΣ∆∆Α.

4.1.6. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου (άρθρο 11)
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Το άρθρο 11 αναφέρεται στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα τέκνα
αλλοδαπού ή αλλοδαπής, ο/ η οποίος/ α πολιτογραφείται Έλληνας/ Ελληνίδα, εφόσον τα
τέκνα αυτά είναι ανήλικα και άγαµα κατά το χρόνο δόσεως του όρκου. ∆εν καθορίζεται όµως
εάν το άρθρο αφορά τα τέκνα οµογενούς ή αλλογενούς αλλοδαπού. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι τα άγαµα και ανήλικα τέκνα του αλλογενούς αλλοδαπού δεν εξοµοιώνονται νοµικά µε τα
άγαµα και ανήλικα τέκνα του οµογενούς αλλοδαπού (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ.
102744/2709/28.1.2005) Το άρθρο 19 του οικείου νόµου, το οποίο θα αναλυθεί σε επόµενη
ενότητα, κάνει ειδική αναφορά σε αυτά.

4.1.7. Τιµητική πολιτογράφηση (άρθρο 13)
Στο άρθρο 13 ορίζεται η δυνατότητα απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας σε
αλλοδαπό, ο οποίος προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η
πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συµφέρον της χώρας. Η τιµητική
πολιτογράφηση αποτελεί µία ιδιόµορφη κατηγορία, καθώς –όπως ορίζει το ίδιο άρθρο- δεν
είναι απαραίτητο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8, τα οποία
αναφέρονται στο χρόνο παραµονής στη χώρα και στα δικαιολογητικά. Αυτό συµβαίνει λόγω
του ότι η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά του αλλοδαπού και επιχειρεί να
ανταποδώσει για τις υπηρεσίες.
Η τιµητική πολιτογράφηση δεν περιορίζεται από το γεγονός ότι ο αλλοδαπός είναι
οµογενής ή αλλογενής. Κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, ο οποίος
θα πρέπει να έχει και την εισήγηση ή τη σύµφωνη γνώµη ενός φορέως της ελληνικής
κοινωνίας, εκδίδεται Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο απονέµει την ελληνική ιθαγένεια στον
αλλοδαπό (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).

4.1.8. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας (άρθρα 14-15)
Στο άρθρο 14 παρ. 1 καθορίζεται ότι τα τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν πριν την
8.5.1984 από Ελληνίδα µητέρα, µπορούν να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια µε δήλωσή τους
στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ή στην ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας
του ή διαµονής του χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισµός για την υποβολή της αίτησης.
Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι ισχύει το ίδιο και για τα τέκνα, τα οποία
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γεννήθηκαν από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή µητέρα πριν την 16.7.1982, εφόσον όµως
αυτά θεωρούνται γνήσια µε βάση το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 1250/ 1982
Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Επιπλέον, τα τέκνα των πολιτογραφηθέντων µε αυτόν τον
τρόπο αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια χωρίς καµία άλλη διατύπωση, µε την µόνη
προϋπόθεση να είναι ανήλικα και άγαµα κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για
πολιτογράφηση.
Βάσει του άρθρου 15 παρ. 1, η ελληνική ιθαγένεια χορηγείται σε οµογενείς, οι οποίοι
κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατόπιν σχετικής αιτήσεως στην
Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους και εφόσον είναι ενήλικοι και δεν
µπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένειά τους σύµφωνα µε τις Συνθήκες της Άγκυρας και
της Λωζάννης. Η συγκεκριµένη διάταξη αποτελεί ορόσηµο στην αποκατάσταση των
οµογενών.
Στην παρ. 2 του άρθρου 15 ορίζονται ως προϋπόθεση απόκτησης της ιθαγένειας να
µην έχει καταδικαστεί ο ενδιαφερόµενος για τα αδικήµατα που περιγράφονται στο άρθρο 5
παρ. 1 του Κ.Ε.Ι. Για να αποδειχθεί ότι ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής, γνωµοδοτεί
τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο ως πρόεδρο και δύο µέλη.
Η επιτροπή αυτή καλεί τον ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη και συνεκτιµά οποιαδήποτε
στοιχεία προσκοµίσει ο τελευταίος.
Η αίτηση µε τα υποβληθέντα στοιχεία και την γνωµοδότηση της επιτροπής
διαβιβάζονται στην οικεία περιφέρεια ώστε να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας. Προτού όµως εκδοθεί αυτή η απόφαση, ο φάκελος της υπόθεσης πρέπει να
εξεταστεί και από άλλες επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται ειδικά για αυτόν τον λόγο και
εκδίδουν κοινή απόφαση. Οι επιτροπές αυτές ανήκουν στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών , το ΥΠΕΣ∆∆Α, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο ∆ηµοσίας
Τάξεως. Οι παραπάνω επιτροπές αναλαµβάνουν να εκδώσουν επιπρόσθετη γνωµοδότηση
χωρίς να καλούν σε νέα συνέντευξη τον ενδιαφερόµενο
Το σύνολο των γνωµοδοτήσεων διαβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει την απόφαση πολιτογράφησης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση. Κατόπιν της δόσεως του
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όρκου, τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του ενδιαφεροµένου αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
την ίδια στιγµή που την αποκτά ο γονέας τους.
4.1.9. Κτήση της ιθαγένειας µε πολιτογράφηση (άρθρα 5-9, 12)
Τα άρθρα 5-9 και 12 ορίζουν τη διαδικασία, η οποία ακολουθείται ώστε ένας
αλλοδαπός να πολιτογραφηθεί Έλληνας. Πολιτογράφηση είναι η πρόσδοση της ιθαγένειας
από µία πολιτεία µε ατοµική κρατική πράξη κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. Θα
πρέπει να υπογραµµιστεί το στοιχείο της βούλησης και των δύο µερών , το οποίο ενυπάρχει
στη σχέση. Από τη µία πλευρά, ο ενδιαφερόµενος δηλώνει µε αίτησή του τη βούλησή του να
υπαχθεί σε µία πολιτεία. Από την άλλη, η πολιτεία εκφράζει τη βούλησή της µε την αποδοχή
ή απόρριψη του αιτήµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός θα πρέπει να έχει
συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς και να µην
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για µια σειρά αδικηµάτων, τα οποία απαριθµούνται στην
παράγραφο 1β του ιδίου άρθρου, καθώς και να µην εκκρεµεί απόφαση απέλασης εις βάρος
του.
Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός είναι αλλογενής, η παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι
αυτός θα πρέπει να διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα επί δέκα χρόνια κατά την τελευταία
δωδεκαετία πριν από την υποβολή της πολιτογράφησης. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός είναι
ανιθαγενής ή αναγνωρισµένος πρόσφυγας, ο χρόνος διαµονής µειώνεται στον µισό από αυτόν
που ισχύει για τον αλλογενή, δηλαδή αρκεί η διαµονή πέντε ετών. Στους παραπάνω
απαιτούµενους χρόνους δεν προσµετρείται ο χρόνος, τον οποίο διάνυσε ο αλλοδαπός στην
Ελλάδα ως διπλωµατικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Όσοι είναι σύζυγοι Ελλήνων
ή Ελληνίδων, διαµένουν τουλάχιστον τρία χρόνια στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνο
δεν απαιτείται η προϋπόθεση της δεκαετούς διαµονής. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν που έχει
γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα.
Αναφορικά µε τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων που έχουν
συµπληρώσει ένα έτος διαµονής στην Ελλάδα, ο χρόνος παραµονής τους στο εξωτερικό λόγω
της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους προσµετρείται για τη συµπλήρωση του
απαιτούµενου χρόνου. Όλοι οι αλλογενείς αλλοδαποί οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση της
ελληνικής γλώσσας , της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού εν γένει. Τα
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ανωτέρω ελέγχονται από την Επιτροπή Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ιδίου νόµου, την
οποία θα εξετάσουµε παρακάτω.
Η παρ. 3 του άρθρου 5 αναφέρει τη δυνατότητα πολιτογράφησης των αθλητών
Ολυµπιακών αθληµάτων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει πενταετή νόµιµη παραµονή στη χώρα
κατά την τελευταία δωδεκαετία, υπό τον όρο ότι αυτοί διατηρούν το δικαίωµα να αγωνιστούν
στην αντίστοιχη ελληνική οµάδα βάσει των διεθνών κανονισµών και ύστερα από εισήγηση
της ελληνικής οµοσπονδίας και τη σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.
Στο άρθρο 6 περιγράφονται τα δικαιολογητικά, τα οποία καλείται να προσκοµίσει ο
αλλοδαπός. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στο ∆ήµο ή την Κοινότητα κατοικίας του αίτηση
πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α. Η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005):
i.

Μία δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του ∆ηµάρχου ή του
Προέδρου της Κοινότητας και παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων. Οι δύο
µάρτυρες παρουσιάζονται µε τις ταυτότητές τους και υπογράφουν ότι γνωρίζουν τον
ενδιαφερόµενο. Η δήλωση καταχωρείται και πρωτοκολλείται, ενώ αντίγραφο αυτής
επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφεροµένου.

ii.

Το παράβολο ύψους 1467,33 ευρώ, το οποίο προµηθεύεται από το ∆ηµόσιο Ταµείο.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης της υποβολής αιτήσεως κατόπιν
απορρίψεως, το ύψος του παραβόλου ανέρχεται στα 733,67 ευρώ. Οι οµογενείς
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

iii.

Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, τα οποία θα πρέπει να είναι
επίσηµα µεταφρασµένα εάν δεν φέρουν λατινικούς χαρακτήρες.

iv.

Επικυρωµένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου
νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα, όπως είναι για παράδειγµα το Ειδικό ∆ελτίο
Ταυτότητας Οµογενούς, το δελτίο ταυτότητας ανιθαγενούς ή το δελτίο ταυτότητας
πολιτικού πρόσφυγα.

v.

Το πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόµενου ή το πιστοποιητικό βάπτισης. Σε
περίπτωση που ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει
πιστοποιητικό γεννήσεως, τότε αρκεί να επισυνάψει την απόφαση χορήγησης
πολιτικού ασύλου. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι επικυρωµένα και επίσηµα
µεταφρασµένα.
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vi.

Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. Εάν ο αιτών δεν
υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, υποχρεούται να προσκοµίσει τη δήλωση
του/ της συζύγου ή του γονέα του. Εάν δεν υπάρχουν ούτε αυτές, τότε ο
ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 86, στην
οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υποβάλλει δήλωση.

Θα πρέπει να υπογραµµιστεί η σηµασία της παρουσίασης αντιγράφου του διαβατηρίου ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο του χρόνου
παραµονής του ενδιαφεροµένου στη χώρα. Εάν αυτά έχουν χαθεί ή καταστραφεί, ο
ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει τα βιβλιάρια ενσήµων ή βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, όπου φαίνεται ο χρόνος απασχόλησης, και κατά συνέπεια ο χρόνος
παραµονής, στη χώρα. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόµενο ο ενδιαφερόµενος να έχει
εξαγοράσει τα ένσηµα (Καραγιάννης, 2005).
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που υποβάλλονται συγκεντρώνονται σε φάκελο στην
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας, εξετάζεται η πληρότητα και η εγκυρότητά
τους και στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, διαβιβάζονται στο Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης προκειµένου να διερευνηθεί η προσωπικότητα του αιτούντος. Ο συνήθης
χρόνος περατώσεως των ερευνών και λήψεως αποφάσεως από τον αρµόδιο Υπουργό είναι
ένα έτος (Καραγιάννης, 2005).
Το άρθρο 7 περιγράφει τη διαδικασία πολιτογράφησης. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό, η
διαδικασία δοµείται σε τρία στάδια:
I.

Κατάθεση και εξέταση των δικαιολογητικών από το ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου
διαµονής

II.

Έλεγχος από την αρµόδια διεύθυνση της Περιφέρειας για την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων των παρ. 1 εδ. α’, παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 5.

III.

Εξέταση του αιτήµατος από το Τµήµα Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ∆∆Α και απόφαση από
τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α.
Το πρώτο στάδιο περιγράφηκε παραπάνω µε την υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία

προβλέπονται στο άρθρο 6 του ιδίου νόµου, στο ∆ήµο ή την Κοινότητα. Ο ∆ήµος ή η
Κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει τον φάκελο της
υπόθεσης στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
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Κατά το δεύτερο στάδιο, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναλαµβάνει να ελέγξει
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 εδ. α’, παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 5, ώστε να
προωθηθεί ο φάκελος στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι εάν ο ενδιαφερόµενος γεννήθηκε στην Ελλάδα, ζητούνται
βεβαιώσεις φοίτησης σε σχολεία της χώρας όλων των βαθµίδων. Ζητούνται επίσης να
προσκοµιστούν βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα. Εάν ο αιτών/ αιτούσα είναι
σύζυγος Έλληνα/ Ελληνίδας και έχει αποκτήσει τέκνο, ζητείται η ληξιαρχική πράξη γάµου,
το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το έγγραφο αναγνώρισης του τέκνου σε
περίπτωση που αυτό γεννήθηκε προ τελέσεως του γάµου. Για τους συζύγους διπλωµατικών
υπαλλήλων απαιτείται –εκτός από τα παραπάνω- και βεβαίωση από το Υπουργείο
Εξωτερικών περί της διπλωµατικής ιδιότητας του/ της συζύγου και του χρονικού
διαστήµατος που υπηρετεί ως διπλωµατικός υπάλληλος στην αλλοδαπή (Εγκύκλιος υπ’
αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Σηµειώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος εµπίπτει στις ρυθµίσεις της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ιδίου νόµου, δηλαδή στις διατάξεις περί αθλητών Ολυµπιακών αθληµάτων,
οφείλει

να

προσκοµίσει

τα

εξής

έγγραφα

(Εγκύκλιος

υπ’

αριθµ.

6

µε

Φ.

102744/2709/28.1.2005):
 Βεβαίωση της εθνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος ότι έχει το δικαίωµα να
αγωνιστεί στην αντίστοιχη εθνική οµάδα σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς,
 Εισήγηση της οικείας εθνικής οµοσπονδίας και
 Σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.
Αναφορικά µε τους αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, λόγω αυτής τους της ιδιότητας, τα διαβατήριά τους δεν σφραγίζονται µε την άφιξή
τους στη χώρα. Κατά συνέπεια είναι αδύνατον για τις αρµόδιες αρχές να καταµετρήσουν το
χρόνο παραµονής τους. Απαιτείται λοιπόν από τον ενδιαφερόµενο να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/ 86 στην οποία καλείται να δηλώσει τις χρονικές περιόδους κατά τις
οποίες απουσίαζε (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας είναι αρµόδιος για να κρίνει τον φάκελο της
υπόθεσης. Εάν διαπιστωθεί ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, απορρίπτει την
αίτηση. Στο ενδεχόµενο που η αίτηση απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων, η
εκ νέου υποβολή αιτήσεως δεν συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής παραβόλου εκ νέου. Εάν
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όµως ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος αιτηθεί την ακύρωση της αιτήσεως για προσωπικούς λόγους,
η Περιφέρεια υποχρεούται να επιστρέψει τα προσκοµισθέντα έγγραφα, αλλά όχι το
παράβολο, καθώς αυτό αποτελεί αναγκαία τυπική προϋπόθεση για την υποβολή της αιτήσεως
(Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Από την άλλη πλευρά, εάν κριθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες εκ του νόµου
προϋποθέσεις, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας απευθύνει ερώτηση στην οικεία
αστυνοµική αρχή, ώστε αυτή να γνωµοδοτήσει περί της προσωπικότητας του αιτούντος.
Μετά τη λήψη απάντησης από την αρµόδια αστυνοµική αρχή, ανεξαρτήτως του εάν αυτή
είναι αρνητική ή θετική, η υπηρεσία της Περιφέρειας καλεί τον ενδιαφερόµενο όπως αυτός
προσκοµίσει πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση, το οποίο εκδίδεται από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γεννήσεως, εφόσον αυτός γεννήθηκε στην Ελλάδα ή
από το ελληνικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, εφόσον αυτός γεννήθηκε στην αλλοδαπή
(Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Εκτός από το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, ο αιτών καλείται να καταθέσει και
πιστοποιητικό µη απέλασης, το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών του τόπου
κατοικίας του, καθώς και επιπλέον στοιχεία, τα οποία θεωρεί η ίδια η υπηρεσία της
Περιφέρειας ή ο ενδιαφερόµενος χρήσιµα για τη διαµόρφωση άποψης για τη γνώση της
ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, αλλά και για το ήθος και την
προσωπικότητα του αιτούντα (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου, και δεδοµένου η αίτηση έχει εξεταστεί
και γίνει δεκτή από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ο φάκελος της υπόθεσης
διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ∆∆Α, δηλαδή στο Τµήµα Ιθαγένειας της
∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης. Η υπηρεσία αυτή εξετάζει το αίτηµα και
καλεί τον ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος
νόµου.
Η Επιτροπή Πολιτογράφησης (άρθρο 12) είναι πενταµελής και συνίσταται από:
1. Τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ∆∆Α
ως πρόεδρο,
2. Ένα µέλος του ∆.Ε.Π. µε γνωστικό αντικείµενο την Κοινωνιολογία, Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος,
µε τον αναπληρωτή του,
33

3. Ένα µέλος ∆.Ε.Π. µε γνωστικό αντικείµενο την Ψυχολογία, Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος, µε τον
αναπληρωτή του,
4. Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του
ΥΠΕΣ∆∆Α και
5. Τον προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ∆∆Α.
Η Επιτροπή Πολιτογράφησης αναλαµβάνει να διατυπώσει γνώµη προς τον Υπουργό
ΕΣ∆∆Α περί της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισµού του ενδιαφερόµενου, καθώς και περί του ήθους και της προσωπικότητας αυτού.
Τονίζεται ότι η κλήση προς συνέντευξη γίνεται επί αποδείξει και η µη εµφάνιση του
ενδιαφερόµενου στη συνέντευξη δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αντίθετη
περίπτωση, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό.
Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του ενδιαφερόµενου, ο φάκελος διαβιβάζεται
στον Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΣ∆∆Α, ο οποίος εκφέρει άποψη επί του θέµατος χωρίς ωστόσο
αυτή να είναι δεσµευτική. Στη συνέχεια, ο φάκελος αποστέλλεται στον αρµόδιο Υφυπουργό,
ο οποίος υπογράφει µε εντολή του Υπουργού την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήµατος
(Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Το άρθρο 8 ορίζει ότι η απορριπτική απόφαση επί του αιτήµατος πολιτογράφησης δεν
χρήζει αιτιολόγησης και ότι ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση µετά την
παρέλευση ενός έτους από την απορριπτική απόφαση και καταβάλλοντας το µισό αντίτιµο
του παραβόλου. Επίσης, βάσει της ίδιας διάταξης, ορίζεται ότι η απόφαση πολιτογράφησης
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης, ο
ενδιαφερόµενος καλείται σε ορκωµοσία εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση της απόφασης
(άρθρο 9). Εάν ο όρκος δεν δοθεί εντός της ετήσιας προθεσµίας, η απόφαση πολιτογράφησης
ανακαλείται. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή ενώπιον
άλλου οργάνου, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, είτε θετική είτε
αρνητική, είναι υποχρεωτική εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Σε περίπτωση που δεν
αποφανθεί, η άρνησή του προσβάλλεται µόνο µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, αφού η απόφαση του εν γένει δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια
(Καραγιάννης, 2005).
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Επίσης, αναφορικά µε τις προθεσµίες απάντησης, οφείλουµε να έχουµε υπόψη το
άρθρο 31 του παρόντος νόµου, το οποίο διευκρινίζει ότι οι προθεσµίες του Ν. 2690/ 1999 δεν
ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της
Ελληνικής Ιθαγένειας.

35

4.2. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦ. Β’ Ν. 3284/ 2004)
Το δίκαιο ιθαγένειας περιλαµβάνει διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε
άνθρωπο να αποβάλει την ιθαγένειά του είτε για να αποκτήσει νέα ιθαγένεια είτε για να
παύσει να έχει διπλή ιθαγένεια. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πληρούνται ορισµένες
αυστηρές προϋποθέσεις, χωρίς να αρκεί απλά και µόνο η βούληση του ενδιαφερόµενου.
Αντίθετα, για να είναι δυνατή η αποβολή της ιθαγένειας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η
διαδικασία που προβλέπεται τόσο από το δίκαιο της αρχικής ιθαγένειας του εν λόγω
προσώπου όσο και από το δίκαιο της ιθαγένειας του κράτους του οποίου την ιθαγένεια θέλει
να αποκτήσει.
Συνεπώς, ταυτόχρονα µε την έκφραση της βούλησης του ατόµου υφίσταται και η
αξίωση του κράτους να έχει το ίδιο τον πρώτο λόγο αναφορικά µε την αποβολή της
ιθαγένειας. Το κράτος µε πράξη του είτε αυτεπάγγελτη είτε κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφεροµένου προχωρά στην αφαίρεση της ιθαγένειας από το εν λόγω άτοµο. Βέβαια, η
απώλεια της ιθαγένειας δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανιθαγενών
προσώπων και για αυτό το λόγο συνήθως βασική προϋπόθεση για την αποβολή της
ιθαγένειας ενός κράτους είναι η κτήση ή η διατήρηση της ιθαγένειας άλλου κράτους.
Το Κεφάλαιο Β’ του Κ.Ε.Ι. περιλαµβάνει τις διατάξεις, οι οποίες επιλαµβάνονται του
ζητήµατος της απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρα 16-21). Οι βασικοί λόγοι απώλειας
της ελληνικής ιθαγένειας είναι:
i.

Κτήση αλλοδαπής ιθαγένειας (άρθρο 16)

ii.

Έκπτωση (άρθρο 17)

iii.

∆ήλωση αποποίησης (άρθρο 18)

iv.

Υιοθεσία από αλλοδαπό (άρθρο 20)

v.

∆ήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα (άρθρο 21)

4.2.1. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής (άρθρο 16)
Η κτήση αλλοδαπής ιθαγένειας συντελεί στην απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 16 του οικείου νόµου. Μετά από άδεια του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, όποιος
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απέκτησε µε τη βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό
κράτος, η οποία συνεπάγεται τη κτήση της ιθαγένειας αυτού του κράτους, αποβάλλει την
ελληνική ιθαγένεια. Σύµφωνα µε την ανάλυση του Καραγιάννη Τριαντάφυλλου, για να
µπορέσει να αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος
ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία στο αλλοδαπό κράτος,

να πληροί τις εξής προϋποθέσεις

(Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005):
1. Με την αποδοχή της υπηρεσίας να απέκτησε και την αλλοδαπή ιθαγένεια.
2. Η δηµόσια υπηρεσία να είναι σε µη διεθνή οργανισµό.
3. Η θέση που καταλαµβάνεται να θεωρείται θέση σε δηµόσια υπηρεσία από το δίκαιο
του αλλοδαπού κράτους.
4. Η αλλοδαπή ιθαγένεια να αποκτάται αυτοδίκαια µε κατάληψη της θέσεως και όχι
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου.
5. Ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α θα πρέπει να δώσει άδεια µε σχετική πράξη του αφού
διαπιστωθεί η ύπαρξη ζωτικής ανάγκης. Τα αποτελέσµατα της αποβολής της
ελληνικής ιθαγένειας επέρχονται από τη δηµοσίευση της άδειας στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Η άδεια του Υπουργού ΕΣ∆∆Α έπεται της γνωµοδότησης του Συµβουλίου Ιθαγένειας,
η οποία ωστόσο δεν είναι δεσµευτική. Εποµένως, η απόφαση έγκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αρµόδιου Υπουργού.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας µε την ανάληψη
δηµόσιας υπηρεσίας σε αλλοδαπό κράτος δεν επηρεάζει την ιθαγένεια των τέκνων του εν
λόγω ατόµου.
Η διαδικασία για την αποβολή της ιθαγένειας λόγω κτήσης άλλης είναι η ακόλουθη
(Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005). Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση
προς τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α ή τον Πρόξενο στο κράτος όπου αναλήφθηκε η εργασία, στην
οποία αίτηση περιγράφονται οι λόγοι που καθιστούν απολύτως αναγκαία τη χορήγηση της
άδειας. Με την αίτηση κατατίθεται και παράβολο. Αφού η αίτηση περιέλθει στον αρµόδιο
Υπουργό, αυτός διατάσσει διαπιστωτική έρευνα ώστε να τεκµηριωθεί η σοβαρότητα των
λόγων, τους οποίους επικαλείται στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος. Αφού διαπιστωθεί η
σοβαρότητα των λόγων, χορηγείται η άδεια. Εάν η αίτηση απευθύνεται στην Προξενική
Αρχή, τότε αυτή υποχρεούται να συντάξει έκθεση και να την αποστείλει εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος στον αρµόδιο Υπουργό ώστε να εκδοθεί η απόφαση.
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Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ιδίου νόµου καθορίζει τις προϋποθέσεις αποβολής της
ελληνικής ιθαγένειας από άτοµο µε διπλή υπηκοότητα. Για να αποβάλλει λοιπόν την
ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει αίτηση στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α
ή στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας, στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους
οποίους επιθυµεί την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας. Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται
–και σε αυτήν την περίπτωση- κατόπιν της γνωµοδοτήσεως του Συµβουλίου Ιθαγένειας, η
οποία δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα.
Στο ίδιο άρθρο, η παρ. 3 διευκρινίζει ότι δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί η άδεια ή
να γίνει δεκτή η αίτηση του ενδιαφερόµενου εάν αυτός δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα.

4.2.2. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω εκπτώσεως (άρθρο 17)
Η απόφαση έκπτωσης αποτελεί µονοµερή πράξη του κράτους κατά του πολίτη του ως
ποινικό µέτρο για συγκεκριµένα παραπτώµατα. Ειδικότερα, το άρθρο 17 του Ν. 3284/ 2004
προβλέπει ότι οποιοσδήποτε αναλαµβάνει δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος αντίθετη
προς τα συµφέροντα της χώρας και από την οποία δεν απόσχει κατόπιν προσκλήσεως του
Υπουργού ΕΣ∆∆Α, τότε κηρύττεται έκπτωτος και του αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια. Το
ίδιο ισχύει και για όποιον κατά τη διαµονή του σε αλλοδαπό κράτος προέβη σε πράξεις
ασυµβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα και αντίθετες προς τα συµφέροντα της Ελλάδας.
Η παρ. 2 του ιδίου άρθρου καθορίζει ότι επί του θέµατος αποφασίζει ο Υπουργός
ΕΣ∆∆Α κατόπιν αιτιολογηµένης σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου της Ιθαγένειας. Η
απώλεια της ιθαγένειας επέρχεται από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο, η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας του γονέα δεν
επηρεάζει σε καµία περίπτωση αυτήν των τέκνων του, είτε αυτά είναι ανήλικα είτε ενήλικα,
ούτε όµως και του/ της συζύγου του/ της.
Επί του θέµατος της εκπτώσεως, οι αρµόδιοι θα πρέπει να διατηρούν µια στάση
ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης, όπως είχε γίνει στο παρελθόν
(Καραγιάννης, 2005). Ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α δεν είναι υποχρεωµένος να κηρύξει την έκπτωση
Έλληνα πολίτη, ακόµα κι αν το Συµβούλιο της Ιθαγένειας έχει γνωµοδοτήσει θετικά. Από την
άλλη πλευρά, ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α δεν µπορεί να κηρύξει έκπτωτο Έλληνα πολίτη µετά από
αρνητική γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ιθαγένειας.
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4.2.3. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω δήλωσης αποποίησης (άρθρο 18)
Το άρθρο 18 διασφαλίζει το δικαίωµα Έλληνα πολίτη να αποποιηθεί την ελληνική
ιθαγένεια υπό ορισµένες προϋποθέσεις:
 Να είναι ενήλικος
 Να διαµένει µόνιµα σε αλλοδαπό κράτος
 Να δηλώσει ότι έχει παύσει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσµός µεταξύ αυτού και της
Ελλάδος.
Η δήλωση υποβάλλεται στον Έλληνα πρόξενο του τόπου κατοικίας και η αίτηση
απευθύνεται στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει την αποποίηση
της ελληνικής ιθαγένειας. Ο πρόξενος καταρτίζει έκθεση, την οποία διαβιβάζει µαζί µε την
αίτηση στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005). Επί
της αιτήσεως γνωµοδοτεί πρώτα το Συµβούλιο Ιθαγένειας και, µετά από σύµφωνη γνώµη
αυτού, η αίτηση γίνεται δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό. Η απόφαση της αίτησης
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η απώλεια όµως ανατρέχει στο χρόνο
αποδοχής και όχι δηµοσίευσης της αιτήσεως.

4.2.4. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό (άρθρο 20)
∆εδοµένου ότι ο ΑΚ εξοµοιώνει το θετό τέκνο µε αυτό που γεννήθηκε µε γάµο, ο
θετός γονέας έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α την απώλεια της
ελληνικής ιθαγένειας του τέκνου, εφόσον µε την υιοθεσία το τέκνο αποκτά την ιθαγένεια του
θετού γονέα, ώστε µην µείνει ανιθαγενές. Το άρθρο διευκρινίζει ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό
µόνο εάν ο υιοθετηθείς δεν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις ή δεν διώκεται για κακούργηµα ή
πληµµέληµα.
Κατά συνέπεια, το θετό τέκνο θα πρέπει να είναι κάτω των 15 ετών, αλλιώς η αίτηση
απορρίπτεται, καθώς το τέκνο υπέχει στρατιωτική υποχρέωση. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα.
Ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α είναι αρµόδιος επί του θέµατος και εκδίδει την απόφασή του
ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Ιθαγένειας, η οποία είναι µη δεσµευτική. Ο
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Υπουργός συνεκτιµά τις ειδικές συνθήκες και τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου και στη
συνέχεια αποφασίζει ανάλογα.
4.2.5. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα (άρθρο 21)
Το άρθρο 21 αναφέρεται στην περίπτωση της αλλοδαπής συζύγου, η οποία έχασε την
υπηκοότητά της λόγω γάµου της µε Έλληνα (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ.
102744/2709/28.1.2005). Η εν λόγω σύζυγος έχει τη δυνατότητα να αποβάλλει την ελληνική
ιθαγένεια µε σχετική δήλωσή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στον Έλληνα
Πρόξενο του τόπου κατοικίας. Ανεξάρτητα από το σε ποιον θα υποβληθεί η δήλωση, η
διαπιστωτική απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

4.2.6. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων (άρθρο 19)
Όσα τέκνα πολιτογραφηθέντων Ελλήνων έγιναν Έλληνες υπό το άρθρο 11 δύνανται
να αποβάλλουν την ελληνική ιθαγένεια εφόσον:
 Είναι αλλογενή
 ∆ιατηρούν την ιθαγένεια που είχαν κατά την πολιτογράφηση του γονέα τους και
 ∆ηλώσουν τη θέλησή τους για αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας στο ∆ήµαρχο ή
στον Πρόεδρο της Κοινότητας ή στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους
εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή τους.
Όπως παρατηρούµε, υπάρχει και εδώ η πρόβλεψη της διπλής ή πολλαπλής ιθαγένειας,
ώστε να µην καθίστανται τα τέκνα ανιθαγενή. Οι ανωτέρω αρχές υποβάλλουν αντίγραφο της
δήλωσης στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α, ο οποίος είναι αρµόδιος να εκδώσει απόφαση, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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4.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦ. Γ’ Ν. 3284/ 2004)
Το Κεφάλαιο Γ’ του Ν. 3284/ 2004 περιλαµβάνει τις διατάξεις υπό τις οποίες γίνεται
η ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρα 22-24). Οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται
τα άρθρα αφορούν τις Ελληνίδες, οι οποίες απέβαλαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάµου µε
αλλοδαπό (άρθρο 22), και για τα τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν από Ελληνίδα µητέρα και
αλλοδαπό πατέρα και απέκτησαν την αλλοδαπή εθνικότητα (άρθρο 23).
Ειδικότερα, το άρθρο 22 θεσπίζει για τις Ελληνίδες, οι οποίες απέβαλαν την ελληνική
ιθαγένεια λόγω γάµου µε αλλοδαπό, τη δυνατότητα ανάκτησης αυτής κατόπιν δηλώσεως της
σχετικής βούλησής τους στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στον Έλληνα Πρόξενο
του τόπου κατοικίας τους, χωρίς να ορίζεται προθεσµία. Η θέσπιση της εν λόγω διάταξης
είναι απόλυτα σύµφωνη µε το πνεύµα του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, το οποίο
κατοχυρώνει την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόµου και την ισότητα δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, καθώς βάσει του άρθρου 16 παρ. 1 του προϊσχύοντος Κ.Ε.Ι. (Ν.∆. 3370/ 1955)
όσες Ελληνίδες τελούσαν γάµο µε αλλοδαπό απέβαλαν την ελληνική ιθαγένεια εάν
αποκτούσαν λόγω γάµου την ιθαγένεια του αλλοδαπού συζύγου.
Το άρθρο 23 γίνεται πρόβλεψη για τα τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν από Ελληνίδα
µητέρα και αλλοδαπό πατέρα και απώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια, ώστε να επανακτούν την
ελληνική ιθαγένεια µε δήλωση της σχετικής βούλησής τους στον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας ή στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας. Το άρθρο ορίζει επίσης την
αυτόµατη κτήση της ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαµα τέκνα όσων εµπίπτουν στην
κατηγορία αυτή. Η διάταξη αυτή έρχεται να εξαλείψει τη διαφορετική µεταχείριση, η οποία
υποστηριζόταν µε το προϊσχύον δίκαιο (άρθρο 18 του Ν.∆. 3370/ 1955), βάσει του οποίου
προβλεπόταν ότι τα τέκνα ελληνίδας µητέρας και αλλοδαπού πατέρα που γεννήθηκαν πριν
την ισχύ του Ν. 1438/ 1984, έχαναν την ελληνική ιθαγένεια (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ.
102744/2709/28.1.2005).
Τέλος, βάσει του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, η δήλωση βούλησης για την
ανάκτηση της ιθαγένειας, είτε αυτή υποβάλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
είτε στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας, η διαπιστωτική απόφαση αποτελεί
αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.
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4.4. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦ. ∆’ Ν. 3284/ 2004)
Το Κεφάλαιο ∆’ αναφέρεται στα θέµατα αρµοδιότητας, τα οποία προκύπτουν από τις
προηγούµενες διατάξεις του νόµου. Ειδικότερα, το άρθρο 25 καθορίζει ότι όλα τα θέµατα της
ιθαγένειας υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργού ΕΣ∆∆Α (παρ. 1), ενώ
το θέµα καθορισµού της ιθαγένειας εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Περιφέρειας (παρ. 2). Οι διατάξεις αυτές είναι σύµφωνες όχι µόνο µε
προϊσχύουσες διατάξεις, αλλά και µε διεθνείς διατάξεις. Οι διατάξεις, όπως αυτές
περιγράφονται στην Εγκύκλιο υπ’ αριθµ.6 Φ. 102744/ 2709/ 28.1.2005 , είναι οι εξής:
1. Η κυρωθείσα δια του Ν.∆. 53/ 1974 περί κυρώσεως της Συµβάσεως της Ρώµης της
4.11.1950 και του Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20.3.1952, περί της προστασίας
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών.
2. Ο Ν. 2610/ 1998, ο οποίος κυρώνει το 6ο Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για την
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών
σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής.
3. Ο Ν. 1705/ 1987, ο οποίος κυρώνει το Πρωτόκολλο υπ’ αριθµόν 7 της Σύµβασης για
την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών.
4. Ο Ν. 2400/ 1996, ο οποίος κυρώνει το Πρωτόκολλο υπα’ αριθµόν 11 της Σύµβασης
για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών
Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναµόρφωσης του µηχανισµού ελέγχου που θεσπίστηκε
από τη Σύµβαση.
5. Ο Ν. 2462/ 1997, ο οποίος κυρώνει το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά
δικαιώµατα, του προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά
και πολιτικά δικαιώµατα και του δεύτερου προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο ∆ιεθνές
Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα σχετικού µε την κατάργηση της
θανατικής ποινής.
Στη συνέχεια, το άρθρο 26 καθορίζει την αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργού
ΕΣ∆∆Α επί των αποφάσεων για αµφισβήτηση ιθαγένειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Ιθαγένειας. Η απόφαση δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Η αµφισβήτηση της
ιθαγένειας αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αµφιβολία για το εάν ένα πρόσωπο
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έχει ή όχι την ελληνική ιθαγένεια ή όταν το άτοµο έχει αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι
ανιθαγενές (Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005).
Το βασικό στοιχείο απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειας αποτελούν τα πιστοποιητικά
ελληνικής ιθαγένειας. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το ∆ήµο του τόπου κατοικίας και
βασίζονται στα µητρώα αρρένων και στα δηµοτολόγια, στα οποία είναι εγγεγραµµένοι όλοι
οι Έλληνες πολίτες. Το πιστοποιητικό είναι ατοµικό ή οικογενειακό και αναφέρει τη νοµική
βάση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, δηλαδή η σχετική διάταξη σύµφωνα µε την οποία
το άτοµο απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα
πιστοποιητικά αυτά αποτελούν µαχητό κριτήριο κτήσης της ιθαγένειας µέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου,

καθώς

έχουν

κατά

καιρούς

παρατηρηθεί

λανθασµένες

καταχωρήσεις

(Καραγιάννης, 2005).
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο γνωµοδοτεί για θέµατα
επί της ιθαγένειας, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας αποτελεί
συλλογικό όργανο, το οποίο είναι αρµόδιο να γνωµοδοτεί για θέµατα απώλειας, ανάκτησης
και αµφισβήτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Η γνωµοδότηση του Συµβουλίου είναι απλή –
και κατά συνέπεια µη δεσµευτική- για τις περιπτώσεις που ρυθµίζονται από τα άρθρα 16 και
20 του οικείου νόµου, και ειδικότερα για τις περιπτώσεις απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας (άρθρο 16) και λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό (άρθρο
20). Αντίθετα, απαιτείται σύµφωνη –και άρα δεσµευτική- γνώµη για τις περιπτώσεις των
άρθρων 17, 18 και 26 του ιδίου νόµου, οι οποίες ρυθµίζουν τις περιπτώσεις απώλειας λόγω
έκπτωσης (άρθρο 17) και λόγω δήλωσης αποποίησης (άρθρο 18, αλλά και τις περιπτώσεις
αµφισβήτησης ιθαγένειας (άρθρο 26).
Η σύνθεση του Συµβουλίου Ιθαγένειας είναι η ακόλουθη:
1. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΥΠΕΣ∆∆Α, ως Πρόεδρος.
2. Ένας Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους.
3. Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς
και ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου,
ηµεδαπού πανεπιστηµίου.
4. Ο αρµόδιος Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΠΕΣ∆∆Α και
5. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του
Υπουργείου ΕΣ∆∆Α.
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4.5. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΚΕΦ. Ε’ Ν. 3284/2004)
Το τελευταίο κεφάλαιο του νόµου περιλαµβάνει τις µεταβατικές και τελικές διατάξεις,
οι οποίες παρέχουν διευκρινήσεις και καθορίζουν τις καταργούµενες και τις διατηρούµενες
διατάξεις προηγούµενων νόµων (άρθρα 29-35).
Ειδικότερα, στο άρθρο 29 διευκρινίζεται ότι η χρήση του όρου «αλλοδαπός» στο
κείµενο του νόµου περιλαµβάνει και τον ανιθαγενή. Θα πρέπει ωστόσο να υπενθυµίσουµε ότι
αυτό δεν συνεπάγεται και την εξίσωση των ανιθαγενών µε τους µε τους πολίτες αλλοδαπής
ιθαγένειας, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τους ανιθαγενείς αναφορικά µε
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.
Το άρθρο 30 καθιστά προφανές το γεγονός ότι ο γάµος δεν έχει ως συνέπεια την
κτήση ή την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι η κτήση ή η
απώλεια δεν γίνεται αυτόµατα. Η αλλοδαπή σύζυγος Έλληνα πολίτη οφείλει να ακολουθήσει
την προβλεπόµενη διαδικασία πολιτογράφησης, η οποία περιγράφεται στο άρθρο 5 του
παρόντος νόµου. Το άρθρο αυτό συνάδει µε την αρχή της ισότητας, η οποία είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένη, υποστηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διατήρηση της
ελληνικής ιθαγένειας από Ελληνίδα, η οποία τελεί γάµο µε αλλοδαπό.
Αναφορικά µε τις προθεσµίες απάντησης της ∆ιοίκησης σε αιτήµατα κτήσης,
απώλειας και ανάκτησης της ιθαγένειας, στο άρθρο 31 τονίζεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες
δεν δεσµεύονται από το άρθρο 4 του Ν. 2690/ 1999, κατά το οποίο θεσπίζεται ως εύλογο
χρονικό διάστηµα για την απάντηση της ∆ιοίκησης οι 90 ηµέρες, εφόσον δεν τάσσεται εκ του
νόµου άλλη προθεσµία. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει προκαλέσει αρκετές προστριβές µεταξύ
πολιτών και ∆ιοίκησης, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος απάντησης συνήθως αγγίζει τα
δέκα χρόνια για µια αίτηση πολιτογράφησης από αλλογενή αλλοδαπό.
Βάσει του άρθρου 32 του παρόντος Κ.Ε.Ι., τα σχετικά µε την απόδειξη των λόγων
έκπτωσης της Ελληνικής Ιθαγένειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόµου και η
αντίστοιχη διαδικασία καθορίζονται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Το αυτό ισχύει και για κάθε
αναγκαία για την εκτέλεση του παρόντος νόµου λεπτοµέρεια. Η παρ.2 του άρθρου 32
υπενθυµίζει τη διατήρηση σε ισχύ προϋπαρχόντων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων µέχρι την
έκδοση των ∆ιαταγµάτων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, υπό τον όρο ότι δεν έχουν
περιεχόµενο αντίθετο προς τις διατάξεις του παρόντος Κ.Ε.Ι.

44

Η έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα δεν επηρεάζει τις εκκρεµείς αιτήσεις
πολιτογράφησης, οι οποίες θα κριθούν σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρο 33
του ιδίου νόµου). Η διάταξη αυτή περιλήφθηκε ώστε να τηρηθεί η αρχή της
προστατευοµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου.
Με το άρθρο 34 καταργείται το Ν.∆ 3370/55 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µεταγενέστερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία είτε είναι
αντίθετη µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, είτε αφορά σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν.
Στο νέο Κώδικα δεν συµπεριλαµβάνονται τα εξής άρθρα του Ν.∆ 3370/55 (Εγκύκλιος υπ’
αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005):
i.

«Το άρθρο 28 του Ν.∆ 3370/55. Το άρθρο αυτό που αφορούσε στην ισχύ των περί
Ιθαγενείας διατάξεων των ∆ιεθνών Συµβάσεων κρίθηκε περιττό, δεδοµένου ότι το
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, προβλέπει ρητά ότι οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις, από την
επικύρωσή τους µε νόµο, υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόµου.

ii.

Το άρθρο 29 του Ν.∆ 3370/55, που αναφέρεται στην ανάκτηση της Ελληνικής
Ιθαγένειας από οµογενείς που την απώλεσαν µε το άρθρο 23 του Αστικού Νόµου,
έτους 1856 (πριν το έτος 1914), κρίθηκε επίσης περιττό, αφού είναι αδύνατον να
βρίσκονται σε ζωή οµογενείς, που απώλεσαν την Ελληνική Ιθαγένεια πριν 90 και
πλέον έτη.

iii.

Το άρθρο 32 δις του Ν.∆ 3370/55 µε το οποίο αναγνωρίζονταν ως έλληνες πολίτες οι
εγγεγραµµένοι στα Προξενικά µητρώα της Τουρκίας και της Ενωµένης Αραβικής
∆ηµοκρατίας, µέχρι του έτους 1947 ως Έλληνες πολίτες και αναγνωρίζονταν µε αυτή
τους την ιδιότητα από τις εκεί Αρχές, µέχρι τις 4-8-1968. Το άρθρο αυτό, είχε
προστεθεί στο Ν.∆ 3370/55 µε το άρθρο 11 του Α.Ν 481/68.»

Τέλος, µε το άρθρο 35 του ιδίου νόµου διατηρούνται σε ισχύ οι εξής διατάξεις (Εγκύκλιος
υπ’ αριθµ. 6 µε Φ. 102744/2709/28.1.2005):
1. «Το άρθρο 40 του Ν. 1832/1989, µε το οποίο υπήρξε πρόβλεψη για τα παιδιά που
γεννήθηκαν από γάµο Έλληνα µε αλλοδαπή ο οποίος κατέστη υποστατός µε την παρ.
1 του άρθρου 7 του Ν. 1250/82. Τα παιδιά αυτά εφόσον είχαν γραφτεί σε µητρώα
αρρένων και δηµοτολόγια, το µεσοδιάστηµα 16-7-1982 έως 8-5-1984, µε νοµική βάση
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας το άρθρο 1 εδ. α του ΚΕΙ ή το άρθρο 14 εδ. α του
Αστικού Νόµου, έτους 1856 (λόγω γέννησης από υποστατό γάµο Έλληνα πατέρα)
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θεωρήθηκαν ότι απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια, από την ηµεροµηνία εγγραφής
τους σε µητρώα αρρένων και δηµοτολόγια. Με το αυτό άρθρο, υπήρξε πρόβλεψη και
για τις συζύγους Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι τέλεσαν γάµο που κατέστη υποστατός
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1250/82 και οι οποίες γράφτηκαν σε
δηµοτολόγια το µεσοδιάστηµα 16-7-1982 έως 8-5-1984, µε νοµική βάση κτήσης της
Ελληνικής τους Ιθαγένειας το άρθρο 4 του ΚΕΙ ή το άρθρο 21 Αστικού Νόµου έτους
1856, (λόγω γάµου µε Έλληνα υπήκοο). Τα άτοµα αυτά θεωρούνται ότι απέκτησαν
την Ελληνική Ιθαγένεια, από την ηµεροµηνία εγγραφής τους στα δηµοτολόγια.
2. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 το οποίο αφορά στην
απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από οµογενείς προερχόµενους από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, κατοίκους των χωρών αυτών ή της Ελλάδας, και οι οποίοι είναι
ήδη κάτοχοι Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε∆ΤΟ). Σηµειώνεται ότι τα
πρόσωπα αυτής της κατηγορίας εφόσον κατέχουν Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας
Οµογενούς, έχουν κριθεί δηλαδή ως οµογενείς, κατά την προβλεπόµενη από τον νόµο
διαδικασία και υποβάλλουν µεταγενέστερα αίτηµα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας,
τότε στη περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί εκ νέου κρίση της Ειδικής Επιτροπής η
οποία και έχει ήδη αποφανθεί για την οµογενειακή τους ιδιότητα κατά τη διαδικασία
χορήγησης σ’ αυτούς του Ε∆ΤΟ. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας εκδίδεται εφόσον φυσικά δεν συντρέχει η προϋπόθεση του εδαφ. β΄ της
παραγρ. 1του άρθρου 5 του παρόντος κώδικα. Αυτονόητο είναι ότι η ως άνω απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας πρέπει να κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης προκειµένου αυτή να µεριµνήσει για την άµεση
ανάκληση της σχετικής απόφασης «περί χορήγησης Ε∆ΤΟ»
3. Οι διατάξεις των άρθρων 59 παρ. 1 περίπτωση β’ του Ν. 2910/2001 και 8 παρ. 5 του
Ν. 3146/2003 που αφορούν στον προσδιορισµό του ύψους του παραβόλου για την
πολιτογράφηση.
4. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν. 2910/2001 η οποία αφορά στην απόκτηση
της Ελληνικής Ιθαγένειας, ή του Ε∆ΤΟ από οµογενείς προερχόµενους από την πρώην
ΕΣΣ∆ οι οποίοι έχουν αφιχθεί στην Χώρα µας, πριν τις 2-5-2001 καθώς και από
γονείς ή τέκνα οµογενών που έχουν ήδη αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια ή Ε∆ΤΟ και
οι οποίοι έρχονται οποτεδήποτε στην χώρα µας.»
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5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Η ανάλυση της νοµοθεσίας στις προηγούµενες ενότητες (4.1-4.5) παρείχε µία
ολοκληρωµένη εικόνα του επιµερισµού των αρµοδιοτήτων στις βαθµίδες της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Αυτό που παρατηρείται είναι ο έντονος συγκεντρωτισµός της εξουσίας στα
ανώτερα επίπεδα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και πιο συγκεκριµένα στα χέρια του Υπουργού
ΕΣ∆∆Α.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι το κράτος είναι αρµόδιο να
καθορίσει ποιοι είναι οι πολίτες του. Το ζήτηµα της υπηκοότητας είναι πολύ σηµαντικό και
βάσει του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ε.Ι. : «Όλα τα θέµατα της ιθαγένειας υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». Με αυτό
το άρθρο, ο Υπουργός καθίσταται αποκλειστικά αρµόδιος για τη κτήση ή µη της ελληνικής
ιθαγένειας.
Από τη στιγµή που ο Υπουργός παίρνει την τελική απόφαση, ποιον ρόλο καλούνται
να παίξουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) Α’ και Β’ Βαθµού και η
Περιφέρεια στην κτήση, απώλεια και επανάκτηση της ιθαγένειας;
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5.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Όπως εµφαίνεται και από την παραπάνω ανάλυση, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες δεν
έχουν καµία αποφασιστική αρµοδιότητα επί των θεµάτων της ιθαγένειας. Ο Υπουργός
ΕΣ∆∆Α είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος να αποφανθεί επ’ αυτών, όχι µόνο επειδή καθορίζεται
στο άρθρο 25 του Ν. 3284/ 2004. Ένας άλλος βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι ο Υπουργός
ασκεί εποπτεία στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού.
Οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των Μητρώων Αρρένων και
των ∆ηµοτολογίων, στα οποία εγγράφονται µόνο οι Έλληνες πολίτες. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύει ότι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες µπορεί να µην παίζουν αποφασιστικό ρόλο στα
θέµατα ιθαγένειας, η τήρηση όµως αυτών των µητρώων είναι το βασικό αποδεικτικό στοιχείο
για να έχει νοµική βάση µια αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε καθορισµό. Ο καθ’
ύλην αρµόδιος για την έκδοση των πιστοποιητικών ιθαγένειας είναι ο ∆ήµαρχος ή ο
Πρόεδρος της Κοινότητας (άρθρο 27 Ν. 3284/ 2004). Τα πιστοποιητικά αυτά έχουν αυξηµένη
αποδεικτική δύναµη, καθώς αποδεικνύουν την ελληνική ιθαγένεια µέχρι αποδείξεως του
εναντίου. Κατά συνέπεια, ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ελέγχει εάν το υπό
κρίσην άτοµο είναι εγγεγραµµένο στο δηµοτολόγιο ή στο µητρώο αρρένων του ∆ήµου ή της
Κοινότητας αντίστοιχα.
Εκτός από την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών, οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού είναι αυτοί
που δέχονται τα αιτήµατα πολιτογράφησης. Το άρθρο 6 ορίζει ότι η υποβολή αιτήµατος
πραγµατοποιείται στον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού. Στη συνέχεια, η αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου/ Κοινότητας αναλαµβάνει να ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών και να
προωθήσει τον φάκελο στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Ο ρόλος λοιπόν του ∆ήµου/
Κοινότητας έχει χαρακτήρα προελέγχου.
Τέλος, στο ∆ήµο/ Κοινότητα καταθέτεται η δήλωση θέλησης αποβολής της ελληνικής
ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηθέντων Ελλήνων, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται
αµέσως στο Υπουργείο ΕΣ∆∆Α για να εκδοθεί η απόφαση. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι ο
ρόλος των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού είναι αποκλειστικά διεκπεραιωτικός, χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα
στη διαδικασία της απόφασης. Τουλάχιστον όµως συµβάλλει στη διαδικασία και δεν έχει
αποκλειστεί εντελώς, όπως ισχύει στην περίπτωση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.
Β’ Βαθµού). Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν παίζει πλέον κανένα ρόλο στα θέµατα της
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ιθαγένειας, καθώς όλες οι αρµοδιότητες που της είχαν µεταφερθεί από το Υπουργείο ΕΣ∆∆Α,
ανατέθηκαν µε το Ν. 2647/ 1998 στην Περιφέρεια.
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5.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Η Περιφέρεια, σε αντίθεση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναλαµβάνει έναν σαφώς
πιο ενεργό ρόλο. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την κείµενη νοµοθεσία, ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας έχει αρµοδιότητα επί της έκδοσης απόφασης στις περιπτώσεις καθορισµού της
ιθαγένειας (άρθρο 25 παρ. 2). Οι περιπτώσεις αυτές ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του
Κ.Ε.Ι., δηλαδή στις ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας, αλλά και στις περιπτώσεις
ανάκτησης της ιθαγένειας των άρθρων 22 και 23 του ιδίου Κώδικα. Παρατηρούµε συνεπώς
ότι τα θέµατα ιθαγένειας των οµογενών ανήκουν πλέον στο πεδίο αρµοδιότητας του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Πέρα από την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων καθορισµού της ελληνικής ιθαγένειας,
οι Περιφέρειες αναλαµβάνουν την έρευνα των δικαιολογητικών και στοιχείων όσων
καταθέτουν αίτηση πολιτογράφησης. Το άρθρο 7 του Κ.Ε.Ι. δίνει το δικαίωµα στην αρµόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας να ζητήσει πιστοποιητικά, όπως αυτό του ποινικού µητρώου.
Κατόπιν, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα, η Περιφέρεια προωθεί την αίτηση
στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ∆∆Α. Μετά την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης, ο
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας καλεί σε ορκωµοσία τον ενδιαφερόµενο (άρθρο 9). Ο
Γενικός Γραµµατέας αναλαµβάνει επίσης την ορκωµοσία των οµογενών που διαµένουν στο
εξωτερικό (άρθρο 10).
Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει απόφαση
πολιτογράφησης µόνο στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 5, και συγκεκριµένα στα τέκνα των
οµογενών, οι οποίοι κατατάχθηκαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις. Τέλος, ο Γενικός
Γραµµατέας εκδίδει διαπιστωτική απόφαση για την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας µόνο
στην περίπτωση που ορίζεται υπό το άρθρο 21, για την αλλοδαπή σύζυγο Έλληνα. Εποµένως,
η Περιφέρεια παίζει σαφώς ενεργότερο ρόλο από τους Ο.Τ.Α., µε σηµαντικότερη διάσταση
αυτού του ρόλου την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων καθορισµού ιθαγένειας και πράξεων
ανάκτησης, κατά την οποία ο Γενικός Γραµµατέας δεν οφείλει να συµβουλευτεί το
ΥΠΕΣ∆∆Α. Η κυριαρχία, όµως, του ΥΠΕΣ∆∆Α στα θέµατα ιθαγένειας παραµένει εµφανής.
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5.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η ανάλυση µέχρι τώρα έχει αποδείξει τον ισχυρό ρόλο του Υπουργού ΕΣ∆∆Α όχι
µόνο στο πεδίο κτήσης της ιθαγένειας, αλλά και σε αυτό της απώλειας και της αµφισβήτησης
της ιθαγένειας. Υπενθυµίζουµε τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ε.Ι. περί της
συνολικής αρµοδιότητας του Υπουργείου ΕΣ∆∆Α.
Αναφορικά µε την κτήση της ιθαγένειας, ο Υπουργός είναι αυτός που θα αποφασίσει
σε τελικό στάδιο την απονοµή της ιθαγένειας (άρθρο 8). Στο άρθρο 7 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., το
Τµήµα Ιθαγένειας της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του ΥΠΕΣ∆∆Α
καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, ώστε αυτή να
γνωµοδοτήσει στον Υπουργό ΕΣ∆∆Α. Βέβαια, η γνωµοδότηση της Επιτροπής είναι απλή και
σε καµία περίπτωση δεσµευτική, διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διακριτική ευχέρεια
του Υπουργού. Η αρνητική απόφαση του Υπουργού δεν χρήζει αιτιολόγησης (άρθρο 8 παρ.
2), γεγονός που προκαλεί ερωτήµατα αναφορικά µε το κύρος της διαδικασίας. Ο Υπουργός
αποφασίζει για την πολιτογράφηση οµογενών που κατοικούν στο εξωτερικό, αφού λάβει την
εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΣ∆∆Α, η οποία και πάλι δεν χαρακτηρίζεται ως
δεσµευτική (άρθρο 10).
Τα θέµατα απώλειας ρυθµίζονται εξίσου µε απόφαση του Υπουργού. Η απώλεια της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής επέρχεται µε απόφαση του Υπουργού, ύστερα
από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ιθαγένειας, η οποία δεν είναι δεσµευτική (άρθρο 16).
∆ιαφορετική είναι η περίπτωση κήρυξης έκπτωσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς ο
Υπουργός καλείται να αποφασίσει µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
Ιθαγένειας. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι ο Υπουργός από τη µια πλευρά δεν δεσµεύεται να
κηρύξει έκπτωση, ακόµα κι αν το Συµβούλιο Ιθαγένειας είναι υπέρ αυτής. Από την άλλη, δεν
δύναται να εκδώσει απόφαση έκπτωσης εάν το Συµβούλιο έχει αποφασίσει κατά αυτής.
Σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου απαιτείται και για την αποποίηση της ιθαγένειας (άρθρο
18).
Όσον αφορά την περίπτωση απώλειας της ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό,
ο Υπουργός ΕΣ∆∆Α αποφασίζει κατόπιν γνωµοδοτήσεως του Συµβουλίου χωρίς όµως να
δεσµεύεται από αυτό, όπως ακριβώς ισχύει για την απώλεια της ιθαγένειας βάσει του άρθρου
16 (άρθρο 20). Τέλος, ο Υπουργός µόνος του αποφασίζει για τη λύση της σχέσης υπακοής
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στους νόµους της ελληνικής πολιτείας των τέκνων αλλοδαπών που πολιτογραφήθηκαν
Έλληνες υπό το άρθρο 11 (άρθρο 19). Εποµένως, συνοπτικά διαπιστώνουµε ότι ο
αποφασιστικός ρόλος του Υπουργού είναι βαρύνουσας σηµασίας, ιδίως κατά την κτήση και
την απώλεια της ιθαγένειας, η διακριτική του ευχέρεια όµως περιορίζεται, τουλάχιστον σε
ορισµένες περιπτώσεις.

52

5.4. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Μέχρι αυτό το σηµείο αναλύθηκε η κείµενη νοµοθεσία για τα θέµατα ιθαγένειας,
καθώς και η αρµοδιότητα των επιµέρους επιπέδων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ιαπιστώθηκε
ότι κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού δέχονται τα αιτήµατα
πολιτογράφησης µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία και διαβιβάζουν στην
Περιφέρεια. Η Περιφέρεια εξετάζει την πλήρωση των προϋποθέσεων και ζητά επιπλέον
δικαιολογητικά. Κατόπιν, ο φάκελος αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ∆∆Α, η
οποία καλεί τον ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Τη
γνωµοδότηση της Επιτροπής ακολουθεί η απόφαση του Υπουργού ΕΣ∆∆Α, θετική ή
αρνητική, η οποία και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διαδικασία που εφαρµόζεται στην Ελλάδα έχει ορισµένες οµοιότητες µε την
αντίστοιχη στη Γαλλία. Εκεί ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την αίτηση µε επισυναπτόµενα όλα
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στη νοµαρχία του τόπου κατοικίας του. Ο νοµάρχης προωθεί
τον φάκελο µαζί µε την αιτιολογηµένη γνώµη του στον αρµόδιο επί των πολιτογραφήσεων
Υπουργό, ο οποίος και εκδίδει την τελική απόφαση (http://sos-net.eu.org). Η βασική
οµοιότητα µεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας συνίσταται στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες
παρέχουν τη δυνατότητα και σε άλλα επίπεδα της ∆ιοίκησης να λάβουν ενεργό ρόλο στη
διαδικασία της ιθαγένειας.
Στο Βέλγιο, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει την αίτηση και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου κατοικίας. Ο φάκελος της υπόθεσης
υπόκειται σε επεξεργασία από την βελγική Υπηρεσία Πολιτογράφησης (Service des
Naturalisations) και κατόπιν αξιολογείται από το εθνικό Κοινοβούλιο (Chambre des
Représentants).

Η

απόφαση

εκδίδεται

υπό

µορφή

βασιλικού

διατάγµατος

(www.justlanded.com).
Το Λουξεµβούργο εφαρµόζει παρόµοια διαδικασία, καθώς ο ενδιαφερόµενος
καταθέτει την αίτησή του και τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο ∆ήµο κατοικίας του. Η
αίτηση πρέπει να απευθύνεται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης. Κατόπιν έρευνας, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο εκδίδει αιτιολογηµένη γνώµη, την οποία µεταβιβάζει µαζί µε τον φάκελο της
υπόθεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’Etat) προς γνωµοδότηση. Στη συνέχεια,
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οι γνωµοδοτήσεις και ο φάκελος περιέρχονται στο Κοινοβούλιο (Chambre des Deputés), το
οποίο είναι αρµόδιο να αποφασίσει. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται µε νόµο που εκδίδεται
από τον Μέγα ∆ούκα του Λουξεµβούργου (Grand-Duc), ο οποίος νόµος επιφέρει την
πολιτογράφηση (www.mj.public.lu).
Από την άλλη πλευρά, το Ηνωµένο Βασίλειο επιλέγει οι ενδιαφερόµενοι να
αποστέλλουν τις αιτήσεις τους ταχυδροµικά στην αντίστοιχη υπηρεσία του τόπου διαµονής
τους, οι οποίες στη συνέχεια προωθούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) προς
επεξεργασία. Όσοι ενδιαφερόµενοι πληρούν την προϋπόθεση γνώσης της αγγλικής γλώσσας
(ESOL Entry Level 3) οφείλουν να δώσουν και γραπτές εξετάσεις (Life in the UK test,
www.lifeintheuktest.gov.uk). Ο Υπουργός Εσωτερικών (Home Secretary) είναι ο καθ’ ύλην
αρµόδιος να αποφασίσει επί του θέµατος (www.ind.homeoffice.gov.uk).
Η Αυστραλία ακολουθεί και αυτή το παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου. ∆ίνει τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά ή
ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία (Department of Immigration and Citizenship), ή ακόµα
και να καλέσουν τηλεφωνικά για να κλείσουν ραντεβού για συνέντευξη. Στην τελευταία
περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και το
παράβολο την ηµέρα της συνέντευξης. Μετά την επεξεργασία της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος
καλείται σε συνέντευξη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας (Department of
Immigration and Citizenship). Ο αρµόδιος Υπουργός αποφασίζει τελικά για την έκβαση της
διαδικασίας (www.citizenship.gov.au).
Ο Καναδάς εφαρµόζει περίπου την ίδια διαδικασία µε το Ηνωµένο Βασίλειο. Ο
ενδιαφερόµενος αποστέλλει την αίτησή του ταχυδροµικά µαζί µε όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υπηκοότητας και
Μετανάστευσης, η οποία επεξεργάζεται τον φάκελο της υπόθεσης. Στη συνέχεια, η υπηρεσία
καλεί τον ενδιαφερόµενο σε προφορική ή σε γραπτή δοκιµασία (citizenship test). Στην
προφορική δοκιµασία, ο ενδιαφερόµενος εξετάζεται από έναν ειδικό δικαστή (citizenship
judge). Εφόσον ο ενδιαφερόµενος περάσει επιτυχώς τη δοκιµασία, καλείται σε ορκωµοσία
(www.cic.gc.ca).
Παρατηρούµε, συνεπώς, ότι αρκετές χώρες έχουν παραχωρήσει αρµοδιότητες στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως αναφορικά µε την κατάθεση της αίτησης και των έλεγχο των
δικαιολογητικών. Μόνο το Λουξεµβούργο αποτελεί εξαίρεση, καθώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
καλείται να εκδώσει αιτιολογηµένη γνώµη για κάθε υπόθεση πολιτογράφησης. Φυσικά,
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υπάρχει και η άλλη πλευρά του νοµίσµατος, όπου η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή
ταχυδροµικά απευθείας στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία, η οποία αναλαµβάνει να
επεξεργαστεί τις αιτήσεις, αποφεύγοντας έτσι την γραφειοκρατεία. Μάλιστα, σε αυτές τις
περιπτώσεις έχουν ιδρυθεί Υπουργεία και Τµήµατα ειδικά για τα θέµατα της υπηκοότητας.
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6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (CASE-STUDIES)

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, επιχειρήθηκε η διεξαγωγή συνεντεύξεων
ώστε να σχηµατιστεί µία ενδεικτική άποψη από την πλευρά των ενδιαφεροµένων αναφορικά
µε τη λειτουργία των ελληνικών δηµοσίων υπηρεσιών που εµπλέκονται στη διαδικασία της
πολιτογράφησης. Το δείγµα είναι σαφώς πολύ µικρότερο από το αναµενόµενο, καθώς ο
χρόνος που δόθηκε δεν στάθηκε αρκετός για να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθµός
ερωτηµατολογίων. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα και τα τυχόν συµπεράσµατα, καθώς και
οι προτάσεις που θα εξαχθούν περιορίζονται στην εικόνα που δόθηκε από αυτό το δείγµα.
Ωστόσο, είναι χρήσιµα για να διαπιστώσει κανείς πώς βιώνουν οι αλλοδαποί την µεταχείριση
από τις δηµόσιες υπηρεσίες και ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν.
Το δείγµα αποτελείται από πέντε άτοµα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες. Οι δύο άνδρες
και η µία γυναίκα ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 35-45, ενώ ο τρίτος άνδρας ανήκει σε
αυτήν των 45-55 και η δεύτερη γυναίκα σε αυτήν των 25-35. ∆ύο από τους άνδρες είναι
πρόσφυγες από την Τουρκία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι οικονοµικοί µετανάστες. Οι τρεις
από τους πέντε ερωτηθέντες εισήλθαν στην Ελλάδα παράνοµα. Μόνο ο ένας άνδρας είχε
εκδώσει πράσινη κάρτα µε δικαίωµα εργασίας και µία από τις γυναίκες ήρθε στη χώρα µε
πρόσκληση. Το επίπεδο εκπαίδευσης ποικίλλει, καθώς οι δύο άνδρες έχουν ολοκληρώσει την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση µόνο, ο τρίτος άνδρας και η µία γυναίκα έχουν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθµια και η δεύτερη γυναίκα έχει ολοκληρώσει και την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Παρατηρείται αναφορικά µε την απασχόληση πως οι δύο από τους ερωτηθέντες
εργάζονται στην ίδια θέση εργασίας µε αυτήν που είχαν στην χώρα προέλευσης, ο τρίτος
άνδρας όµως έχει ιδρύσει τη δική του επιχείρηση φασόν. Η µία γυναίκα δεν είχε
προηγούµενη εργασιακή εµπειρία λόγω του νεαρού της ηλικίας της όταν εισήλθε στην
Ελλάδα, ενώ η άλλη εργαζόταν ως νοσοκόµα στη χώρα καταγωγής. Οι λόγοι που οδήγησαν
στην πολιτογράφηση επίσης ποικίλλουν. Οι δύο γυναίκες υπέβαλαν αίτηση για να
πολιτογραφηθούν ως σύζυγοι Έλληνων, ενώ οι τρεις άνδρες θεώρησαν ότι η ελληνική
υπηκοότητα θα τους ανακούφιζε από τη γραφειοκρατία σε κάθε συναλλαγή τους µε τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και θα τους έδινε τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου από τη χώρα χωρίς
την έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA).
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Η διαδικασία της πολιτογράφησης περιγράφεται από τους ερωτηθέντες ως µία
υπερβολικά γραφειοκρατική διαδικασία, ωστόσο όλοι συµφωνούν στο γεγονός ότι οι
υπάλληλοι των υπηρεσιών είναι αρκετά εξυπηρετικοί και δεν είχαν δηµιουργηθεί εντάσεις µε
κανέναν από αυτούς. Μάλιστα, η µία από τις ερωτηθείσες γυναίκες έτυχε σωστής
ενηµέρωσης από τους υπαλλήλους του ∆ήµου όπου κατέθεσε την αίτηση, καθώς την
πληροφόρησαν ότι δεν µπορεί να πολιτογραφηθεί ως σύζυγος Έλληνα από τη στιγµή που δεν
είχε αποκτήσει τέκνο µαζί του, µπορούσε ωστόσο να πολιτογραφηθεί όπως κάθε άλλος
αλλοδαπός, αφού συµπλήρωνε δέκα χρόνια νόµιµης συνολικής διαµονής στη χώρα. Η
υπόδειξη αυτή ήταν κρίσιµης σηµασίας, επειδή η αίτηση θα µπορούσε να απορριφθεί από τον
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας λόγω έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων. Επιπλέον, η
συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης χαρακτηρίστηκε ως µια απλή
διαδικασία.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, το µεγαλύτερο πρόβληµα που παρουσιάζει
η διαδικασία, εκτός από τη γραφειοκρατία, είναι ο χρόνος απάντησης στην αίτηση. Για τους
δύο ερωτηθέντες άνδρες, ο χρόνος απάντησης άγγιξε τα δέκα χρόνια, ενώ ο τρίτος έλαβε
απάντηση σε πέντε χρόνια. Για τις ερωτηθείσες γυναίκες δεν είναι γνωστός ακόµα ο χρόνος
απάντησης (χρόνος κατάθεσης της αίτησης 2000 και 2005),. Όλοι οι ερωτηθέντες συµφωνούν
στο γεγονός ότι πρέπει να µειωθεί ο χρόνος απάντησης της υπηρεσίας, ο οποίος προφανώς
ξεπερνά ακόµα και τα λογικά πλαίσια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι αρκετοί από τους
ερωτηθέντες θεώρησαν ότι ο όγκος των απαιτούµενων δικαιολογητικών καθυστερεί την
επεξεργασία της αίτησης, ενώ το ύψος του παραβόλου είναι εξωφρενικό σε σχέση µε άλλες
χώρες, κάτι το οποίο ενισχύει την τάση των αλλοδαπών να µην µπαίνουν εύκολα στη
διαδικασία πολιτογράφησης.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η µελέτη περιπτώσεων υποβοήθησε την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα
προβλήµατα που παρουσιάζει συγκεκριµένα η διαδικασία της πολιτογράφησης. Η γενικότερη
πεποίθηση είναι ότι οι εµπλεκόµενοι υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Περιφέρειας δεν φέρονται να προξένησαν προβλήµατα στη ροή της διαδικασίας. Ωστόσο, η
διαδικασία χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, η οποία συντελεί και στην τελική διόγκωση
του χρόνου αναµονής για απάντηση από τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α.
Η ανάλυση της νοµοθεσίας µαζί µε την εξέταση της πρακτικής των άλλων χωρών
αναφορικά µε την αρµοδιότητα µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι παρόλο που η Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα παίζει δευτερεύοντα ρόλο στη διαδικασία πολιτογράφησης,
διαφαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αυτού αποτελούν το Βέλγιο και η Γαλλία. Εντούτοις, θα πρέπει να τονίσουµε τον ισχυρότατο
ρόλο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο Λουξεµβούργο, το οποίο εκδίδει αιτιολογηµένη γνώµη
επί των υποθέσεων.
Το θέµα της γραφειοκρατίας πιθανότατα να ξεκινάει από το γεγονός ότι η έναρξη της
διαδικασίας γίνεται µε την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο ∆ήµο/
Κοινότητα. Αυτή η κίνηση θέτει σε λειτουργία τον µηχανισµό της γραφειοκρατίας, καθώς οι
αιτήσεις πρέπει να πρωτοκολληθούν, να ελεγχθούν και κατόπιν να προωθηθούν πάλι µέσω
του Γραφείου Πρωτοκόλλου στην επόµενη αρµόδια υπηρεσία.
Η πρακτική των κρατών, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία,
είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν παίζει κανέναν ρόλο στη
διαδικασία – η αίτηση µε τα έγγραφα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά. Η ίδρυση
υπουργείων ειδικά για το θέµα της υπηκοότητας (Αυστραλία, Καναδάς) καταδεικνύει τη
σηµασία την οποία αποδίδουν στο θέµα της υπηκοότητας αυτές οι χώρες. Μία κεντρική
υπηρεσία, η οποία ασχολείται αποκλειστικά µε τις αιτήσεις και τα ζητήµατα περί ιθαγένειας,
είναι πιθανότατα αποτελεσµατικότερος τρόπος διαχείρισης της διαδικασίας. Άλλωστε, δίνει
και τη δυνατότητα της τυποποίησης και της άµεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών µε τη
χρήση των νέων τεχνολογιών.
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Στη χώρα µας, η ίδρυση µιας νέας υπηρεσίας, ή ακόµη και η ίδρυση ενός αυτοτελούς
Υπουργείου, πιθανότατα να µην τελεσφορήσει εάν δεν αντιµετωπιστεί πρώτα η
πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων περί θεµάτων ιθαγένειας. Μια τέτοια υπηρεσία θα πρέπει
να είναι πραγµατικά αυτοτελής και όχι κατ’ όνοµα, ώστε να µην υφίστανται τα κλασικά
γραφειοκρατικά εµπόδια στην επικοινωνία των εµπλεκόµενων φορέων. Φυσικά, η
ταχυδροµική ή ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί την εξ ολοκλήρου αναδόµηση της υπηρεσίας και
όχι την αναβάθµιση µόνο στα χαρτιά µιας υπάρχουσας υπηρεσίας. Η δηµιουργία εκ του
µηδενός αυτής της νέας υπηρεσίας απαιτεί σωστό σχεδιασµό και εύλογο χρόνο υλοποίησης.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να αναβαθµιστούν και
όλες οι υπόλοιπες εµπλεκόµενες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης,
ώστε να χρησιµοποιείται πλέον το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο µεταξύ των υπηρεσιών για
γρηγορότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
∆ιαπιστώνεται, εποµένως, ότι για την εφαρµογή του δεύτερου προτύπου, η χώρα µας
θα πρέπει να επενδύσει χρόνο και χρήµα στην αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών.
Σαφέστατα µε αυτήν την αλλαγή της διαδικασίας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια
θα χάσουν τις αρµοδιότητές τους. Το βασικό ζητούµενο, όµως, είναι η αποτελεσµατική
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Συνεπώς, έως τώρα οι
καθυστερήσεις και η απασχόληση µεγαλύτερου ποσοστού του προσωπικού για τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας πολιτογράφησης αποβαίνει εις βάρος της ∆ιοίκησης, αφού το
προσωπικό θα µπορούσε να απασχοληθεί µε άλλες διαδικασίες που αποτελούν βασική
προτεραιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας. Μία αυτοτελής υπηρεσία
σωστά οργανωµένη θα απέδιδε πολύ περισσότερο από ότι το τωρινό σύστηµα, υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η µείωση του φαινοµένου της γραφειοκρατίας συνεπάγεται και τη µείωση του χρόνου
απάντησης στους ενδιαφερόµενους. Η µελέτη περιπτώσεων απέδειξε ότι όλοι οι ερωτηθέντες
αναγκάστηκαν να περιµένουν πολύ καιρό για να λάβουν απάντηση, χωρίς να γνωρίζουν την
τελική έκβαση και χωρίς ενδιάµεση ενηµέρωση. Η τυποποίηση της διαδικασίας και η
εισαγωγή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών θα διευκόλυνε τη διαδικασία και τους
υπαλλήλους, ακόµα και αν δεν δηµιουργούνταν µια αυτοτελής υπηρεσία. Και σε αυτήν την
περίπτωση, όµως, προκύπτει η ανάγκη αναβάθµισης των δηµοσίων υπηρεσιών και η
κατάρτιση όλου του προσωπικού, ώστε να εξοικειωθεί µε τις νέες τεχνολογίες. Η µείωση του
χρόνου επεξεργασίας και απάντησης σίγουρα θα είχε ως αποτέλεσµα και τη µείωση του
λειτουργικού κόστους και άρα του ύψους του παραβόλου, το οποίο καλούνται να καταθέσουν
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οι ενδιαφερόµενοι. Το παράβολο είναι αναµφίβολα πολύ υψηλό, λαµβάνοντας υπόψη και το
γεγονός ότι πολλοί αλλοδαποί αµείβονται µε τον βασικό µισθό. Κατά συνέπεια, ο
εκσυγχρονισµός της διαδικασίας θα µείωνε και το ύψος του παραβόλου.
Συνοψίζοντας, θα ήταν εύλογο κάποιος να προτείνει εναλλακτικά δύο επιλογές για τη
βελτίωση της διαδικασίας, όσα δηλαδή είναι και τα υπάρχοντα µοντέλα στη διεθνή πρακτική.
Το πρώτο είναι η Ελλάδα να διατηρήσει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Περιφέρειας στη διαδικασία, προσφέροντας παράλληλα νέα υλικοτεχνική υποδοµή και
κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αναδιαρθρωθεί ο δηµόσιος τοµέας µε τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρµογών. Το δεύτερο είναι η δηµιουργία µίας αυτοτελούς
υπηρεσίας, η οποία να έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τα θέµατα ιθαγένειας, κατά το
πρότυπο λ.χ. του Καναδά, και η οποία να έχει στη διάθεσή της την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδοµή, ενώ ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί και ο εκσυγχρονισµός των υπολοίπων έµµεσα
εµπλεκοµένων υπηρεσιών, λ.χ. του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, ώστε να διευκολύνεται η
ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ αυτών. Λύσεις υπάρχουν πολλές, οι οποίες είναι συχνά
αντικρουόµενες, και προϋποθέτουν ένα διάλογο των αρµοδιών υπηρεσιών, καθώς και µία
πολιτική βούληση από την αιρετή εξουσία. Σίγουρα όµως οι εµπλεκόµενοι φορείς οµόφωνα
θα πρέπει να θέσουν στις προτεραιότητές τους τον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση της
διαδικασίας.

60

8. ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ : ΠΡΟΣ ΜΙΑ
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ;
Είναι γενικά παραδεκτό ότι στη σύγχρονη εποχή ο θεσµός της ιθαγένειας διέρχεται
κρίση. Η κατακόρυφη αύξηση των µεταναστευτικών ροών, είτε για οικονοµικούς λόγους είτε
εξαιτίας εµφυλίων πολέµων, έχει συντελέσει στη µετατόπιση µεγάλου όγκου αλλοδαπών
πολιτών σε αναπτυγµένες χώρες, όπως είναι τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
διάκριση των πολιτών σε αλλοδαπούς και ηµεδαπούς δυσχεραίνει τη συµβίωση των πολιτών,
καθώς οι πρώτοι στερούνται ορισµένων δικαιωµάτων, τα οποία απονέµονται µαζί µε την
ιθαγένεια, ενώ παράλληλα υπόκεινται και σε διαφορετικό δίκαιο για τη ρύθµιση ορισµένων
θεµάτων τους.
Ωστόσο, η µετανάστευση δεν είναι η µοναδική αιτία για την κρίση του θεσµού. Στο
κατώφλι του 21ου αιώνα, οι διεθνείς εξελίξεις έχουν οδηγήσει στη σύµπραξη των κρατών για
τη δηµιουργία υπερεθνικών ενώσεων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ε.Ε. ξεκίνησε ως
οικονοµική ένωση για να καταλήξει να αποτελεί έναν οργανισµό εθνών εντός του οποίου
επιτρέπεται η ελεύθερη µετακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, εργαζοµένων και κεφαλαίου. Αυτές
οι εξελίξεις οδήγησαν στην καθιέρωση του θεσµού της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ή πιο σωστά
της ιθαγένειας της Ένωσης. Συγκεκριµένα, η διάταξη του άρθρου 17 Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΣυνθΕΚ) ορίζει ότι : «1. Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης. Πολίτης
της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους µέλους. Η ιθαγένεια
της Ένωσης συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. 2. Οι πολίτες της
Ένωσης έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα
Συνθήκη».
Άµεση απόρροια αυτής της ρύθµισης είναι το γεγονός ότι οι πολίτες των κρατώνµελών της Ε.Ε. διατηρούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος
κράτους-µέλους διαφορετικού από αυτό του οποίου έχουν την ιθαγένεια. Η ιδιότητα του
πολίτη της Ένωσης παρέχει το δικαίωµα της διπλωµατικής και προξενικής προστασίας στο
έδαφος τρίτων χωρών από κάθε κράτος-µέλος, εφόσον το κράτος-µέλος την υπηκοότητα του
οποίου έχει ο ενδιαφερόµενος δεν αντιπροσωπεύεται.
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Παρά λοιπόν την καινοτόµο αυτή ρύθµιση, οι πολίτες των κρατών-µελών της Ε.Ε.
στερούνται και αυτοί, όπως οι αλλοδαποί πολίτες, των πολιτικών δικαιωµάτων, καθώς έχουν
το δικαίωµα ψήφου µόνο στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές του κράτους-µέλους
κατοικίας, καθώς και στις ευρωεκλογές. Επιπλέον, δεν µπορούν να καταλάβουν θέσεις για
άσκηση δηµόσιας εξουσίας ή να ασκήσουν ορισµένα επαγγέλµατα, όπως η ιατρική. Καθώς
επιχειρείται η επίτευξη της σύγκλισης µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε., κρίθηκε
απαραίτητο να διενεργηθούν ορισµένες αλλαγές προς την εξάλειψη των εθνικών αντιλήψεων
που ενυπάρχουν στις εθνικές νοµοθεσίες περί ιθαγένειας ή την εναρµόνιση αυτών, ώστε να
καθιερωθεί µελλοντικά ο θεσµός της υπεριθαγένειας της Ε.Ε.
Η αλλαγή των εθνικών νοµοθετικών πλαισίων περί ιθαγένειας –παρά το ότι θεωρείται
κρίσιµη για το µέλλον της Ε.Ε.- θεωρείται ακόµα µη πρόσφορη, κατά πρώτο λόγο επειδή η
ιθαγένεια ανήκει στα κυριαρχικά δικαιώµατα κάθε κράτους-µέλους ξεχωριστά. Αυτό είναι
εµφανές από το άρθρο 17 της ΣυνθΕΚ, το οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζει και επίσηµα την
εξουσία κάθε κράτους-µέλους να ρυθµίζει µε δική του πρωτοβουλία τα θέµατα περί
ιθαγένειας. Κατά συνέπεια, µόνο το κράτος-µέλος ορίζει τους όρους υπό τους οποίους ένα
πρόσωπο θα αποκτήσει την ιθαγένεια αυτού και, από ό,τι φαίνεται µέχρι σήµερα, κανένα
κράτος-µέλος δεν φαίνεται διατεθειµένο να παραιτηθεί αυτού του σηµαντικού δικαιώµατος
για να αναλάβει στη θέση του µια ένωση κρατών που δεν έχει κλείσει ακόµα έναν αιώνα
ζωής. Κατά δεύτερο λόγο, η Ε.Ε. δεν έχει διέλθει των αναλόγων σταδίων ζύµωσης των
διαφορετικών λαών της, όπως έγινε µε τις Η.Π.Α. Ας µην ξεχνούµε ότι οι τελευταίες
διευρύνσεις είναι εντελώς πρόσφατες και το γεγονός ότι οι πρόσφατα ενταγµένες χώρες
υπέφεραν κατά το ιστορικό παρελθόν τους από την επιρροή της Ρωσίας, τις οδηγεί
αναπόφευκτα σε µια λογική επιφυλακτικότητας µπροστά στην επιρροή των ισχυρών
ιδρυτικών κρατών-µελών και σε οποιαδήποτε ιδέα οµοσπονδιοποίησης.
Οι Η.Π.Α. αποτελούν µία πολυπολιτισµική κοινωνία, η οποία παραµένει ενωµένη υπό
την ίδια πολιτική κουλτούρα και την ίδια γλώσσα. Αντίθετα, η Ε.Ε., εάν συνεχίσει κατά
αυτόν τον τρόπο, θα µεταµορφωθεί σε ένα πολύγλωσσο κράτος αποτελούµενο από
διαφορετικά έθνη ή σε µία χαλαρή οµοσπονδία ηµιαυτόνοµων κρατών, καθώς τα έθνη-κράτη
θα συνεχίσουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις για την εξυπηρέτηση των δικών τους
συµφερόντων.
Το βασικό πρόβληµα, όµως, για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
φαίνεται να είναι η επιµονή των εθνών-κρατών στα κυριαρχικά τους δικαιώµατα, αλλά το
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γεγονός ότι οι δηµοκρατικές διαδικασίες λειτουργούσαν έως τώρα εντός των εθνικών
συνόρων. Προς το παρόν, η άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων των υπηκόων των κρατώνµελών περιορίζεται εντός των εθνικών συνόρων, µε αποτέλεσµα οι υπήκοοι να µην µπορούν
να ασκήσουν επιρροή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή να συµµετάσχουν σε δηµόσιο
διάλογο σχετικά µε αποφάσεις ευρωπαϊκού επιπέδου. Ουσιαστικά δεν υπάρχει άµεση σχέση
του πολίτη µε την Ένωση, κατά αντιστοιχία µε αυτήν του υπηκόου µε το κράτος-µέλος και
άρα εύλογα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε πως δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. Κατά
συνέπεια, ανακύπτει το ερώτηµα του εάν τελικά είναι εφικτός ο θεσµός της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας, υπό την έννοια της δηµιουργίας κοινής συνείδησης προς το ευρωπαϊκό πλέον
συµφέρον. Η αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή ορολογία του Ευρωσυντάγµατος µε την
Ευρωσυνθήκη αποτελεί οιωνό του ευρωσκεπτιστικού κλίµατος που διέπει τους Ευρωπαίους
πολίτες.
Όπως είναι λογικό, το θέµα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας αποτέλεσε το καινούργιο
επίκεντρο για τους θεωρητικούς της ιθαγένειας εν γένει. Αρκετοί από αυτούς επικρίνουν τη
νέα αυτή έννοια, αµφισβητώντας την εφικτότητα αυτής, µε βασικό παράδειγµα τον Raymond
Aron, ο οποίος διατείνεται ότι δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες. Για τον Aron, η ευρωπαϊκή
ιθαγένεια αποτελεί ένα απίθανο ενδεχόµενο, το οποίο τελικά θα παραµείνει όνειρο. Η άποψή
του θεµελιώνεται σε τέσσερις άξονες (Meehan, 1993).
Κατά πρώτον, η ευρωπαϊκή και η εθνική νοµοθεσία κάθε χώρας διαφέρουν ως προς
την ιεράρχηση των δικαιωµάτων, τα οποία απονέµουν στους πολίτες. Κατά δεύτερον, η
ευρωπαϊκή υπηκοότητα θα συντελούσε στη µεταφορά νοµοθετικών και πολιτικών εξουσιών
από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό. Ο τρίτος άξονας αφορά την απαίτηση των πολιτών
από το έθνος-κράτος να σέβεται τα δικαιώµατά τους, επειδή το έθνος-κράτος απαιτεί από
αυτούς να εκπληρώνουν το καθήκον υπεράσπισης αυτού. ∆εν υφίσταται καµία πολυεθνική
πολιτεία, η οποία να δύναται να απαιτήσει κάτι ανάλογο. Ο τελευταίος άξονας συνίσταται
στην έλλειψη κοινής θέλησης για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας, η οποία να
επεκτείνει τη σφαίρα ευθύνης της εκτός από τη ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων και στον
νοµικό και πολιτικό τοµέα, ώστε να µην αποτελεί µια απλή οικονοµική και τελωνειακή
ένωση, αλλά έναν διεθνή πολιτικό οργανισµό (Meehan, 1993).
Ο Aron εκπόνησε τη θεωρία του σε µία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε
ακόµα τα πρώτα της βήµατα. Κανείς δεν αµφισβητεί τη σηµασία της επικύρωσης της
Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της
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ουσιαστικής ένωσης των κρατών-µελών. Ας µην ξεχνούµε πως χώρες, όπως η Γαλλία,
χρειάστηκαν στο παρελθόν να προσφύγουν σε δηµοψήφισµα αλλά και γνωµοδότηση του
συνταγµατικού δικαστηρίου, ώστε να επιτραπεί η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών συνθηκών
στην εσωτερική έννοµη τάξη. Ωστόσο, µία βασική υπόδειξη του Aron παραµένει επίκαιρη.
Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-µελών παραµένουν οι βασικοί πρωταγωνιστές στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ επιµένουν στη διατήρηση των δικών τους παραδόσεων
και πρακτικών αναφορικά µε την απονοµή της υπηκοότητας.
Τελικά, υπάρχει ενδεχόµενο να καθιερωθεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια ως θεσµός
εφάµιλλος της εθνικής ή θα παραµείνει µία ιδιότητα, η οποία θα υποδεικνύει τη συµµετοχή
σε µια απλή ένωση; Σύµφωνα µε την Elizabeth Meehan (1993), υπάρχουν δύο ενδεχόµενα.
Το πρώτο είναι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια να συνεχίσει να έχει εθνική χροιά, εµπλουτισµένη µε
µια ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ το δεύτερο είναι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια να εξελιχθεί όπως η
υπηκοότητα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, της οποίας οι υπήκοοι είχαν τη δυνατότητα να
επικαλεστούν περισσότερες της µιας δέσµης εφαρµόσιµων µέτρων όταν διεκδικούσαν τα
δικαιώµατά τους. Όπως και να έχει, οι βασικοί δρώντες στο ζήτηµα της καθιέρωσης της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας είναι τα κράτη-µέλη, τα οποία θα κληθούν τελικά να αποφασίσουν αν
η Ε.Ε. είναι έτοιµη να περάσει στο άλλο επίπεδο, αυτό της πραγµατικής ένωσης.
Ευελπιστούµε ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα θα αποτελέσει αντικείµενο των εργασιών της
«Επιτροπής Σοφών», την ίδρυση της οποίας πρότειναν πρόσφατα ο Πρόεδρος της Γαλλίας,
Ν. Σαρκοζί, και η Καγκελάριος της Γερµανίας, Α. Μέρκελ.
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1. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1975/1986/2001

MEPOΣ ∆EYTEPO - Aτοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα
'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος. Eπιτρέπεται να
αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη
ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συµφέροντα, µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόµος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις
εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις
δυνάµεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της
Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέµονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
** Ερµηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται µε
νόµο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάµεων
(εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδησης για την
εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές ∆ιατάξεις
TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις
'Αρθρο 108 - (Απόδηµος ελληνισµός)
1. Tο Kράτος µεριµνά για τη ζωή του απόδηµου ελληνισµού και τη διατήρηση των δεσµών
του µε τη µητέρα Πατρίδα. Eπίσης µεριµνά για την παιδεία και την κοινωνική και
επαγγελµατική προαγωγή των Eλλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια

70

2. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ

Άρθρο 20
Οι σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του ρυθµίζονται κατά
σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους. 2. από το δίκαιο της
τελευταίας κοινής συνήθους διανοµής τους. 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα.

Άρθρο 23
Υιοθεσία
Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας ρυθµίζονται από το
δίκαιο της ιθαγένειας του κάθε µέρους.
Οι σχέσεις µεταξύ του ή των θετών γονέων και του θετού τέκνου ρυθµίζονται κατά σειρά: 1.
από το δίκαιο της τελευταίας κοινής τους ιθαγένειας κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας. 2. από
το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής τους κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας. 3.
από το δίκαιο της ιθαγένειας την οποία είχε ο θετός γονέας κατά την τέλεση της υιοθεσίας
και, σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους, από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές τους
σχέσεις.

Άρθρο 1479
Η µητέρα έχει δικαίωµα να ζητήσει µε αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του
τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάµο της µε τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωµα έχει
και το τέκνο. Όταν η µητέρα αρνείται την προβλεπόµενη από την πρώτη παράγραφο
του άρθρου 1475 συναίνεσή της, δικαίωµα δικαστικής αναγνώρισης έχουν επίσης ο
πατέρας και, στην περίπτωση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1475, ο παππούς ή
η γιαγιά της πατρικής γραµµής. Αν διενεργηθεί τεχνητή γονιµοποίηση µε γεννητικό
υλικό τρίτου δότη, η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας αποκλείεται, έστω και αν
η ταυτότητά του είναι ή γίνει εκ των υστέρων γνωστή.
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3. Ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α’ 217/ 10.11.2004) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 217

10 Νοεµβρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3284
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή
του άρθρου 18 παρ. 22 εδάφιο δ΄ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄), που συγκροτήθηκε µε την
υπ' αριθµ. 1529/14.1.2003 από- φαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και του οποίου το κείµενο έχει ως ακολούθως:

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ι. Με τη γέννηση.
Άρθρο 1
1. Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννη- σή του την Eλληνική Ιθαγένεια.
2. Την Eλληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε ελληνικό
έδαφος, εφόσον δεν αποκτά µε τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης
ιθαγένειας.
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ΙΙ. Με αναγνώριση.
Άρθρο 2
Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόµιµα ως τέκνο
Έλληνα, έτσι ώστε να εξοµοιώνεται πλήρως µε γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται
Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν είναι ανήλικος.

ΙΙΙ. Με υιοθεσία.
Άρθρο 3
Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται
Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας.

ΙV. Mε κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις.
Άρθρο 4
1. Οµογενείς αλλοδαποί εισαγόµενοι στις στρατιωτικές σχολές αξιωµατικών ή
υπαξιωµατικών των ενόπλων δυ- νάµεων ή κατατασσόµενοι στις ένοπλες δυνάµεις ως εθελοντές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια
από την εισαγωγή τους στις σχολές ή από την κατάταξή τους.
2. Οµογενείς αλλοδαποί κατατασσόµενοι ως εθελοντές σε καιρό επιστράτευσης ή πολέµου
σύµφωνα µε την ισχύ- ουσα νοµοθεσία µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µε
αίτησή τους στον Γενικό Γραµµατέα της Πε- ριφέρειας χωρίς άλλη διατύπωση.
3. Όσοι από τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο αποκτούν βαθµό
αξιωµατικού, µονίµου ή εφέδρου, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια.
4. Ο στρατιωτικός όρκος που δίδεται από τους οµογε- νείς των παραγράφων 1, 2 και 3
αναπληρώνει τον όρκο του Έλληνα πολίτη.
5. Τα τέκνα των οµογενών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους γίνονται Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο, ύστερα από
αίτηση του γονέα τους προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αν κατά το χρόνο
υποβολής της εν λόγω αίτησης είναι ανήλικα και άγαµα.
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V. Με πολιτογράφηση.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυµεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση,
απαιτείται να:
α. Είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.
β. Μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της
αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή,
ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκ- δοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήµατα
προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και
επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και διακίνηση
ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά
εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα,
αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης,
συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες,
την προώθηση λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση µεταφοράς ή
προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις
της νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα.
γ. Μην εκκρεµεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
2. Για τον αλλοδαπό που είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να:
α. ∆ιαµένει νόµιµα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την
υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που
έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αρκεί διαµονή στην Ελλάδα πέντε ετών µέσα στην
τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση
απαιτούµενο χρόνο δεν προσµετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως
διπλωµατικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς
διαµονής δεν απαιτείται γι΄ αυτόν που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας, διαµένει
τουλάχιστον επί µία τριετία στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει τέκνο, καθώς και για εκείνον
που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων
διπλωµατικών υπαλλήλων που έχουν συµπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαµονής στην
Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσµετράται για τη συµπλήρωση του παραπάνω
χρόνου και ο χρόνος παρα- µονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων
συζύγων τους.
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β. Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του
ελληνικού πολιτισµού.
3. Aθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων που έχουν συµπληρώσει πενταετή νόµιµη παραµονή
στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία, µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική
Ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του παρόντος Κώδικα, εφόσον
έχουν δικαίωµα να αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τους
διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµα- τος, µετά από εισήγηση της οικείας εθνικής
οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.

Άρθρο 6
∆ικαιολογητικά.
Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο ∆ήµο ή την
Κοινότητα του τόπου διαµονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και συνοδεύεται από:
α. ∆ήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του ∆ηµάρχου ή Προέδρου της
Κοινότητας µε την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων.
β. Παράβολο, όπως τούτο καθορίζεται από την ισχύουσα, κάθε φορά, νοµοθεσία.Οι
οµογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
γ. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
δ. Άδεια διαµονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόµιµης διαµονής στη χώρα.
ε. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης. Αν
ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η
προσκόµιση της απόφασης χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου και
στ. Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου
οικονοµικού έτους.

Άρθρο 7
∆ιαδικασία πολιτογράφησης.
1. Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει την
αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της
Περιφέρειας, η οποία εξετάζει, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 περ. α΄
και 2 περ. α΄ του άρθρου 5 για την περαιτέρω εξέταση της αίτησης από τον Υπουργό
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν συντρέχουν οι πιο πάνω
προϋποθέ- σεις, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση.
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2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ζητεί την
προσκόµιση από τον αιτούντα πιστοποιητικού ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση,
πιστοποιητικού µη απέλασης και επιπλέον όσα στοιχεία κρίνει η ίδια ή ο ενδιαφερόµενος
χρήσιµα για τη διαµόρφωση άποψης για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια ο
φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά και τη γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής
αρχής του τόπου διαµονής του αλλοδαπού για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και
ασφάλεια της χώρας.
3. Μετά από την εξέταση του φακέλου η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε
συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης του άρθρου 12,
προκειµένου η Επιτροπή να διατυπώσει γνώµη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας,
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του. Η
κλήση του αλλοδαπού σε συνέντευξη γίνεται µε απόδειξη. Μη εµφάνιση του αλλοδαπού
δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης
η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό.

Άρθρο 8
Απόφαση πολιτογράφησης.
1. Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηµα πολιτογράφησης δεν αιτιολογείται. Υποβολή νέας
αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της
προηγούµενης.

Άρθρο 9
Ορκωµοσία.
1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε την ορκωµοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει
µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα στην
ετήσια προθεσµία.
2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή
στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά
µου ως Έλληνας πολίτης».
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3. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να ορίζεται ότι ο
όρκος δίδεται ενώπιον άλλου οργάνου. Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό
πρωτόκολλο.

Άρθρο 10
Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό.
1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον
Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε έκθεσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκµηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως
οµογενούς. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:
α. ∆ήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο Ελλήνων
πολιτών ως µαρτύρων.
β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης και
δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών.
2. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση των στοιχείων του φακέλου του οµογενούς και τη
γνώµη του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και
ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
την αποδοχή ή µη του αιτήµατος για πολιτογράφηση.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 εφαρµόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 11
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου.
Τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνονται Έλληνες, χωρίς
άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και άγαµα.
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Άρθρο 12
Επιτροπή Πολιτογράφησης.
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται
πενταµελής Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία αποτελείται από:
α) Τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο,
β) ένα µέλος ∆.Ε.Π., στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας, Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον
αναπληρωτή του,
γ) ένα µέλος ∆.Ε.Π., στο γνωστικό αντικείµενο της Ψυχολογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον αναπληρωτή του,
δ) τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
ε) τον προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των
µελών της Επιτροπής. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής
Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που
ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ανωτέρω απόφαση. Στην Επιτροπή
Πολιτογράφησης συµµετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο υπάλληλος που
χειρίζεται την υπόθεση.
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Επιτροπής, του
γραµµατέα και του εισηγητή.

Άρθρο 13
Τιµητική πολιτογράφηση.
Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας,
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και των άρθρων 6, 7
και 8, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η
πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συµφέρον της χώρας.
78

VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας.
Άρθρο 14
1. Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8.5.1984 από µητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του
τοκετού ή της τέλεσης του γάµου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν
δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική
Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαµονής του.
2. Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή µητέρα πριν από την ισχύ του Ν.
1250/1982 (16.7.1982), εφόσον θεωρείται γνήσιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7
παράγραφος 3 του ανωτέρω νόµου, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του
στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της
κατοικίας του ή της διαµονής του.
3. Η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων
διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
4. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
γίνονται Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ηµεροµηνία της δήλωσης είναι
ανήλικα και άγαµα.

Άρθρο 15
1. Oµογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µπορούν να
αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική
Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: α) Είναι ενήλικοι και β) ∆εν µπορεί να διαπιστωθεί η
Ελληνική τους Ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης.
2. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο οµογενής, εφόσον δεν συντρέχουν οι αρνητικές
προϋποθέσεις της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Για την ιδιότητά του ως οµογενούς γνωµοδοτεί τριµελής επιτροπή, η οποία
αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο, ως πρόεδρο, και δύο µέλη. Με απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών ορίζονται τα µέλη κάθε επιτροπής
και η αµοιβή τους. Οι οριζόµενοι ως µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.
Για τη διακρίβωση της ιδιότητας του οµογενούς η ανωτέρω επιτροπή καλεί τον
ενδιαφερόµενο σε συνέντευξη και συνεκτιµά οποιαδήποτε στοιχεία προσκοµίσει ο
τελευταίος, από τα οποία µπορεί να συναχθεί η ιδιότητά του αυτή.
3. Η αίτηση µε τα υποβληθέντα στοιχεία και τη γνωµο- δότηση της Επιτροπής της
προηγούµενης παραγράφου για την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς διαβιβάζονται από
την αρµόδια Προξενική Αρχή στην οικεία Περιφέρεια, προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Πριν από την έκδοση της απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, γνωµοδοτούν ειδικές
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επιτροπές που συγκροτούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και
∆ηµόσιας Τάξης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια
κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των επιτροπών, η αµοιβή των µελών τους
και του γραµµατέα τους, η τοπική αρµοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από πρόταση των
συναρµοδίων Υπουργείων, ορίζονται τα µέλη των ειδικών επιτροπών. Ένα από τα µέλη για
κάθε ειδική επιτροπή ορίζεται υποχρεωτικά από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των
οµογενών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορισµού της
αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης ορίζεται ως µέλος της Επιτροπής εκπρόσωπος που
προτείνεται από το Προεδρείο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού.
Έργο των ανωτέρω ειδικών επιτροπών είναι, µε βάση τα διαβιβασθέντα στοιχεία από την
οικεία Προξενική Αρχή, η πρόσθετη γνωµοδότηση για την ιδιότητα ως οµογενών αυτών που
ζητούν την Ελληνική Ιθαγένεια. Για τη διαµόρφωση της γνώµης τους οι εν λόγω επιτροπές
συνεκτιµούν και τη συνέντευξη που δόθηκε στην τριµελή επιτροπή της προηγούµενης
παραγράφου.
4. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται µε τη δόση του όρκου από τον οµογενή. Ο όρκος δίδεται
εντός έτους από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη
στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και στους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα
καθήκοντά µου ως Έλληνας πολίτης». Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά τη δόση του όρκου από τον οµογενή, τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του γίνονται
Έλληνες από το ίδιο χρονικό σηµείο και µαζί µε το γονέα τους εγγράφονται στα µητρώα
αρρένων και τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας που επιθυµεί ο γονέας, µε βάση τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Όσα
από τα στοιχεία αυτά δεν καλύπτονται από την παραπάνω απόφαση συµπληρώνονται µε την
προσκόµιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ι. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας.
Άρθρο 16
1. Αποβάλλει την Ελληνική Ιθαγένεια, µετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όποιος: α) Απέκτησε µε τη βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια,
ή β) Ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος, εφόσον η ανάληψη της υπηρεσίας
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αυτής συνεπάγεται κτήση της ιθαγένειας του εν λόγω κράτους. Η άδεια δύναται για
εξαιρετικούς λόγους να παρέχεται και µετά την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας, οπότε η
αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την παροχή της άδειας.
2. Αποβάλλει επίσης την Ελληνική Ιθαγένεια όποιος έχει αποκτήσει και αλλοδαπή ιθαγένεια,
εφόσον γίνει δεκτή από τον πιο πάνω Υπουργό αίτησή του περί αποβολής της Ελληνικής
Ιθαγένειας. Στην περίπτωση αυτή η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την
αποδοχή της αίτησης.
3. Η κατά την παρ. 1 άδεια παρέχεται και η κατά την παρ.2 αποδοχή της αιτήσεως γίνεται
µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. ∆εν δύναται να παρασχεθεί η άδεια ή να γίνει
δεκτή αίτηση, εάν ο αιτών υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή διώκεται για
κακούργηµα ή πληµµέληµα.

ΙΙ. Λόγω εκπτώσεως.
Άρθρο 17
1. Μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας:
α. Όποιος ανέλαβε δηµόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος και, µετά από πρόσκληση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης προς αυτόν να απόσχει
εντός οριζόµενης προθεσµίας από την υπηρεσία αυτή, ως αντίθετη προς τα συµφέροντα της
χώρας, εµµένει σε αυτή, και
β. Όποιος κατά τη διαµονή του στην αλλοδαπή ενήργησε προς όφελος αλλοδαπού κράτους
πράξεις ασυµβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα και αντίθετες προς τα συµφέροντα της
Ελλάδας.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο έκπτωση απαγγέλλεται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από αιτιολογηµένη σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, η δε απώλεια της ιθαγένειας επέρχεται από τη
δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η κατά το άρθρο αυτό κήρυξη κάποιου ως εκπτώτου της Ελληνικής Ιθαγένειας ενεργεί
ατοµικά και δεν επηρεάζει την ιθαγένειά του, της συζύγου και των ανήλικων ή ενήλικων
τέκνων του.

ΙΙΙ. Λόγω δήλωσης αποποίησης.
Άρθρο 18
Επιτρέπεται η αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι ενήλικος,
δηλώνει ότι έχει παύσει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσµός του µε τη Χώρα και διαµένει
στην αλλοδαπή. Για την αποποίηση υποβάλλονται δήλωση ενώπιον του Έλληνα προξένου
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του τόπου διαµονής του ενδιαφεροµένου και αίτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η αποδοχή της αίτησης γίνεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο χρόνος απώλειας της ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο αποδοχής της
αίτησης.

IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων.
Άρθρο 19
1. Τα τέκνα πολιτογραφηθέντων Ελλήνων, τα οποία έγιναν Έλληνες σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 11, µπορούν να αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια, αν:
α) Είναι αλλογενή.
β) ∆ιατηρούν την ιθαγένεια που είχαν κατά την πολιτογράφηση του γονέα τους και
γ) ∆ηλώσουν τη θέλησή τους για αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας στο ∆ήµαρχο ή στον
Πρόεδρο της Κοινότητας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους ή της
διαµονής τους, µέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωσή τους. Αντίγραφο της δήλωσης
υποβάλλεται αµέσως από τις παραπάνω αρχές στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό.
Άρθρο 20
Έλληνας που υιοθετήθηκε πριν από την ενηλικίωσή του ως τέκνο αλλοδαπού, δύναται µετά
από αίτηση του υιοθετήσαντος, εάν αποκτά την ιθαγένεια αυτού, να αποβάλει την Ελληνική
ιθαγένεια µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
ο οποίος εκτιµά τις ειδικές συνθήκες, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Η αίτηση
δεν µπορεί να γίνει δεκτή, εάν ο υιοθετηθείς υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή
διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα.
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VI. Aπώλεια µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα.
Άρθρο 21
Αλλοδαπή που απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε Έλληνα και
διατηρεί αλλοδαπή ιθαγένεια, αποβάλλει την Ελληνική ιθαγένεια, αν δηλώσει τη σχετική
βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του
τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. Για την αποβολή της Ελληνικής ιθαγένειας
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε αλλοδαπό την ανακτά,
αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην
Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της.

Άρθρο 23
Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα µητέρα και απώλεσε την Ελληνική ιθαγένεια, λόγω
νοµιµοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά, αν δηλώσει τη σχετική
βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του
τόπου κατοικίας του ή διαµονής του. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, γίνονται Έλληνες, αν κατά την ηµεροµηνία της
δήλωσης είναι ανήλικα και άγαµα

Άρθρο 24
Η ανάκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούµενων άρθρων
διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας
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KEΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 25
Αρµόδια όργανα.
1. Όλα τα θέµατα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας διαπιστώνεται η κτήση ή µη
της Ελληνικής ιθαγένειας προσώπων που ζητούν να καθορισθεί η ιθαγένειά τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και µε τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές
διατάξεις και τις διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες.

Άρθρο 26
∆ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων ιθαγένειας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αποκλειστικά
αρµόδιος να αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση ιθαγένειας, µετά από αιτιολογηµένη
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Η απόφαση δηµοσιεύεται σε περίληψη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 27
Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Ο ∆ήµαρχος και ο Πρόεδρος Κοινότητας εκδίδουν πιστοποιητικά της Ελληνικής
ιθαγένειας των δηµοτών βάσει του δηµοτολογίου, στα οποία αναφέρεται και η νοµική βάση
κτήσης της ιθαγένειας.
2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αποδεικνύουν την Ελληνική Ιθαγένεια µέχρι να αποδειχθεί το
αντίθετο.

Άρθρο 28
Συµβούλιο Ιθαγένειας.
1. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας γνωµοδοτεί για θέµατα ιθαγένειας κατά τις κείµενες διατάξεις.
2. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας αποτελείται από:
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α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο.
β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους.
γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και έναν
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ηµεδαπού
πανεπιστηµίου.
δ) Τον αρµόδιο Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, και
ε) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τα µέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους
οριζόµενους ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
3. Στο Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο και ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης, που εισηγείται τα προς συζήτηση θέµατα,
τον οποίο αναπληρώνει ο νόµιµος αναπληρωτής του.
4. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου Ιθαγένειας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1315 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
Όπου στη νοµοθεσία γίνεται χρήση του όρου «αλλοδαπός», ως αλλοδαπός θεωρείται, εφόσον
δεν προκύπτει το αντίθετο και ο ανιθαγενής.

Άρθρο 30
Ο γάµος δεν έχει ως συνέπεια κτήση ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Άρθρο 31
Οι προθεσµίες του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν
κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
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Άρθρο 32
Με Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορίζονται:
1. α) Τα σχετικά µε την απόδειξη των λόγων έκπτωσης της Ελληνικής Ιθαγένειας κατά τις
διατάξεις του άρθρου17 και η αντίστοιχη διαδικασία.
β) Κάθε αναγκαία για την εκτέλεση αυτού του Κώδικα λεπτοµέρεια.
2. Προϋφιστάµενα διατάγµατα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων
της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν αντιβαίνει στις διατάξεις
του παρόντος.

Άρθρο 33
Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού αιτήσεις πολιτογράφησης που
συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις.
Καταργείται το Ν.∆. 3370/1955 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ
258/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς και κάθε άλλη
διάταξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία είτε είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του Κώδικα
αυτού είτε αφορά σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν

Άρθρο 35
∆ιατηρούµενες διατάξεις.
∆ιατηρούνται σε ισχύ: α) Το άρθρο 40 του Ν. 1832/1989«Τροποποίηση και συµπλήρωση της
νοµοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
54/Α΄), β) Η παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων
οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄), γ) Τα άρθρα 59
παρ. 1 περ. β΄ και 76 παρ. 6 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α΄), και δ) Το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση
εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α΄).
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2004

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
A. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6 Φ. 102744/2709/28.1.2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗM. ΚΑΤ/ΣΗΣ

ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Σας γνωρίζουµε ότι στο Φ.Ε.Κ. 217/10-11-2004 τεύχος Α΄ δηµοσιεύθηκε και ισχύει από την
ως άνω ηµεροµηνία δηµοσίευσής του ο Ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας».
Με τον ανωτέρω νόµο κυρώθηκε ο Νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας που συντάχθηκε από
Ειδική Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 22 εδάφ. δ΄ του Ν.
2503/1997 κατά τη προβλεπόµενη µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, διαδικασία.
Με το νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κωδικοποιείται ολόκληρη η σχετική µε την
Ιθαγένεια νοµοθεσία, επιχειρείται δε µε την απάλειψη ή τροποποίηση ορισµένων διατάξεων
καθώς και προσθήκη νέων να καλυφθούν νοµικές ασάφειες και κενά που είχαν διαπιστωθεί
κατά την αντιµετώπιση των αντίστοιχων θεµάτων και να προσαρµοστούν οι σχετικές
ρυθµίσεις στις απαιτήσεις του σύγχρονου δηµοκρατικού Κράτους ∆ικαίου.
Το παρόν κείµενο του Κώδικα περιλαµβάνει πέντε (5) κεφάλαια και συνολικά τριάντα πέντε
(35) άρθρα.
Το πρώτο κεφάλαιο µε τίτλο Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, περιλαµβάνει 15 άρθρα.
Το δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο Απώλεια Ιθαγένειας, περιλαµβάνει 6 άρθρα.
Το τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας περιλαµβάνει 3 άρθρα.
Το τέταρτο κεφάλαιο µε τίτλο Αρµοδιότητες επί θεµάτων Ιθαγένειας και απόδειξη της
Ελληνικής Ιθαγένειας, περιλαµβάνει 4 άρθρα.
Το πέµπτο κεφάλαιο µε τίτλο Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις, περιλαµβάνει 7 άρθρα.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται κατ΄ άρθρο οδηγίες και διευκρινήσεις προς ενηµέρωσή
σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
«Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας»
Ι. Με τη γέννηση
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του νέου Κώδικα επαναλαµβάνει ακριβώς το πρώτο άρθρο του παλαιότερου
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας όπως είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του Ν. 1438/1984,
µε τον οποίο και επήλθε η εφαρµογή στη πράξη της συνταγµατικής επιταγής περί ισότητας
των δύο φύλων.
Ως βασική αρχή κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας παραµένει κατά τη διάταξη της παραγρ. 1
του παρόντος άρθρου, η αρχή του αίµατος (Jus Sanguinis), σύµφωνα µε την οποία κάθε
άτοµο που γεννιέται από Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδα µητέρα αποκτά µε τη γέννησή του την
Ελληνική Ιθαγένεια. ∆εδοµένου δε ότι µε τη διάταξη αυτή δεν τίθεται καµµία επιφύλαξη ως
προς τη δυνατότητα συνύπαρξης της Ελληνικής Ιθαγένειας µε άλλη Ιθαγένεια, δεν
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αποκλείεται η πιθανότητα το τέκνο από µικτό γάµο Έλληνα ή Ελληνίδας να αποκτά µε τη
γέννησή του και αλλοδαπή Ιθαγένεια, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας
προέλευσης του αλλοδαπού γονέα.
Κατά τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού, σύµφωνα µε την οποία Έλληνας γίνεται
από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος ή είναι άγνωστης Ιθαγένειας,
υιοθετείται επικουρικά η αρχή του εδάφους (Jus Soli) προκειµένου να περιοριστεί το
φαινόµενο δηµιουργίας ανιθαγενών ατόµων. Επισηµαίνεται ότι, το γεννηµένο σε ελληνικό
έδαφος, τέκνο άγνωστης Ιθαγένειας, ενδέχεται να έχει γεννηθεί :
- από γονείς χωρίς Ιθαγένεια (ανιθαγενείς ή απόλιδες ή απάτριδες)
- από γονείς που έχουν αλλοδαπή Ιθαγένεια αλλά εξ’ αιτίας των κανόνων δικαίου της
Ιθαγένειας της χώρας προέλευσής τους να µην επιτρέπεται στο τέκνο τους που γεννιέται σε
ξένος έδαφος, εν προκειµένω το ελληνικό, να αποκτήσει την αλλοδαπή Ιθαγένεια των γονέων
του.
- από άγνωστους γονείς (έκθετα βρέφη)
ΙΙ. Με αναγνώριση
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 επαναλαµβάνει τη ρύθµιση του άρθρου 2 του Ν. 1438/1984 που είχε
αντικαταστήσει τα άρθρα 2 και 3 του παλαιότερου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, µε µόνη
διαφορά ότι η παρούσα διάταξη αναφέρεται σε αναγνώριση µόνο από τον Έλληνα µε
απάλειψη της αναφοράς σε αναγνώριση από την Ελληνίδα µητέρα που προφανώς εκ
παραδροµής συµπεριλαµβανόταν στην αντιστοίχως οµοία προγενέστερη διάταξη, εφόσον η
συγγένεια του τέκνου µε τη µητέρα του συνάγεται από τη γέννησή του και δεν υπόκειται σε
προσβολή.
Κρίσιµος χρόνος για τη πρόσδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας στο αλλοδαπό τέκνο που
γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του, κατά τη διάταξη αυτή, είναι η ηµεροµηνία
αναγνώρισής του από τον πατέρα του που είναι προφανές ότι πρέπει να είναι Έλληνας κατά
το χρόνο της αναγνώρισης, το δε τέκνο να είναι ανήλικο. Η Ελληνική δε ιθαγένεια στη
περίπτωση αυτή προσδίδεται αυτοδίκαια στο αναγνωριζόµενο τέκνο και δεν απαιτείται η
έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Σηµειώνεται ότι η εγκυρότητα της πράξης αναγνώρισης ρυθµίζεται από τις διατάξεις των
άρθρων 1473, 1475 (εκούσια αναγνώριση), 1479 (δικαστική αναγνώριση) του ισχύοντος
Αστικού Κώδικα
.
ΙΙΙ. Με υιοθεσία
Άρθρο 3
Η διάταξη του άρθρου 3 επαναλαµβάνει τη ρύθµιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 27
του παλαιότερου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως είχε τροποποιηθεί µεταγενέστερα,
ορίζοντας όµως για πρώτη φορά ότι η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από αλλοδαπό που δεν
έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον υιοθετηθεί όχι µόνο από Έλληνα αλλά
και από Ελληνίδα.
Επισηµαίνεται ότι η Ελληνική Ιθαγένεια, κατά τη παρούσα διάταξη, προσδίδεται, αυτοδίκαια
στον υιοθετούµενο αλλοδαπό από την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει καταστεί τελεσίδικος
η περί υιοθεσίας σχετική δικαστική απόφαση, όπως αυτό προκύπτει από τη προσκόµιση του
σχετικού πιστοποιητικού χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας
Η εγκυρότητα της πράξης της υιοθεσίας ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 23 του
Αστικού Κώδικα.
ΙV. Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις
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Άρθρο 4
Οι διατάξεις του άρθρου 4 κωδικοποιούν τις µέχρι σήµερα υφιστάµενες διατάξεις των
άρθρων 12 και 13 του παλαιότερου Κώδικα εισάγοντας νέα ρύθµιση µε τη διάταξη της
παραγρ. 5 σχετικά µε τη δυνατότητα απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα τέκνα των
οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε τις διατάξεις της παραγρ. 1,
2 και 3 του παρόντος άρθρου .
Υπενθυµίζεται ότι µε τη διάταξη της παραγρ. 1 που αναφέρεται στους οµογενείς αλλοδαπούς
που εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές καθώς και σ’ αυτούς που κατατάσσονται στις
Ένοπλες ∆υνάµεις ως εθελοντές σε καιρό ειρήνης η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
επέρχεται από την ηµεροµηνία δόσης του στρατιωτικού όρκου που ισοδυναµεί µε τον όρκο
του Έλληνα πολίτη.
Σύµφωνα δε µε τη διάταξη της παραγρ. 2 οι οµογενείς αλλοδαποί που κατατάσσονται στις
Ένοπλες ∆υνάµεις ως εθελοντές σε καιρό επιστράτευσης ή πολέµου δύνανται να αποκτήσουν
την Ελληνική Ιθαγένεια εφόσον υποβάλουν σχετική δήλωση ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας και δώσουν τον σχετικό στρατιωτικό όρκο.
Ο δυνητικός χαρακτήρας της ανωτέρω διάταξης αναιρείται στη περίπτωση που άτοµα της
προαναφερόµενης κατηγορίας αποκτήσουν το βαθµό αξιωµατικού µονίµου ή εφέδρου. Στη
περίπτωση αυτή όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου, τα
άτοµα αυτά αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την ηµεροµηνία κτήσης αυτού
του βαθµού.
Η αρχή της ενότητας της Ιθαγένειας γονέων και τέκνων υπαγόρευσε την ανάγκη θέσπισης της
δυνητικής διάταξης της παραγρ. 5 σύµφωνα µε την οποία τα τέκνα των ατόµων των
προαφερόµενων κατηγοριών µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια εάν εκδηλωθεί
εκ µέρους του γονέα τους σχετικό ενδιαφέρον υποβάλλοντας προς τούτο αίτηση ενώπιον του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας εφόσον κατά τήν ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αυτής είναι ανήλικα και άγαµα. Η κτήση της Ελληνικής τους Ιθαγένειας διαπιστώνεται µε
απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας και επέρχεται από την ίδια ηµεροµηνία που
απέκτησε την Ελληνική Ιθαγένεια και ο γονέας τους.
V. Με πολιτογράφηση
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 έχουν ληφθεί από το άρθρο 58 του Ν.2910/2001. Η δε
παράγραφος 3 λήφθηκε από το άρθρο 8 παράγραφος 13 του Ν.3207/2003.
Με το άρθρο 5 παρ. 1 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας και αφορούν τόσο τους οµογενείς αλλοδαπούς (Κύπριους, οµογενείς
από την Αλβανία, οµογενείς από την Κωνσταντινούπολη, την Ίµβρο και την Τένεδο, άλλους
Έλληνες της διασποράς κλπ.), όσο και τους αλλογενείς αλλοδαπούς. Οι προϋποθέσεις αυτές
είναι:
1. ο αλλοδαπός να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης πολιτογράφησης
2. να µην έχει καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήµατα τα οποία περιγράφονται στην παρ.1
εδαφ.β του άρθρου 5
3. να µην έχει διαταχθεί η απέλασή του από τη χώρα
Στην παρ.2 του άρθρου 5, καθορίζονται επιπλέον προϋποθέσεις που αφορούν τους αλλογενείς
αλλοδαπούς. Αυτές είναι οι ακόλουθες:
Ο αλλογενής αλλοδαπός, πρέπει να πληροί απαραίτητα και τις χρονικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την παρ. 2 εδαφ. α του ίδιου άρθρου, δηλαδή: να διαµένει νόµιµα στην
Ελλάδα (κατοχή από µέρους του άδειας παραµονής ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) δέκα
συνολικά έτη κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης
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πολιτογράφησης.
Εάν ο αλλοδαπός είναι αναγνωρισµένος πρόσφυγας ή ανιθαγενής αρκεί πενταετής διαµονή
του στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης. Καίτοι δεν
αναφέρεται ρητά στο νόµο, η διαµονή αυτή πρέπει να είναι και νόµιµη κατ΄ αντιστοιχία µε
ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς.
Με το νέο νόµο αλλάζουν οι προϋποθέσεις για τον αλλοδαπό που είναι σύζυγος Έλληνα ή
Ελληνίδας και έχει αποκτήσει µαζί του τέκνο.
Εάν ο αλλοδαπός είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας και έχει αποκτήσει µαζί του/της τέκνο,
πρέπει να διαµένει στην Ελλάδα τουλάχιστον επί µία τριετία.
Σηµειώνεται ότι η νόµιµη τριετής αυτή διαµονή προσµετράται από την ηµεροµηνία τέλεσης
του γάµου µε Έλληνα ή Ελληνίδα, από τον οποίο γάµο έχει αποκτηθεί τέκνο.
Επισηµαίνεται ότι: α) Έλληνας πολίτης είναι και αυτός που δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια
από γεννήσεως, αλλά την απέκτησε είτε µε πολιτογράφηση, είτε µε απόφαση του Γ.Γρ.
Περιφέρειας και β) στην ανωτέρω περίπτωση, τέκνο θεωρείται και το από κοινού
υιοθετηµένο τέκνο, καθώς και το υιοθετηµένο από τον Έλληνα σύζυγο τέκνο του αλλοδαπού
από προηγούµενο γάµο του, και αυτό που έχει αναγνωρισθεί.
Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούµενο χρόνο (δεκαετία, πενταετία ή τριετία) δεν
προσµετράται ο χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωµατικός ή
διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Αυτό διαπιστώνεται µε ερώτηση για την ιδιότητά του
στη ∆ιεύθυνση Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τον αλλοδαπό που γεννήθηκε και κατοικεί συνεχώς
στην Ελλάδα.
Για τον σύζυγο Έλληνα διπλωµατικού υπαλλήλου που υπηρετεί στο εξωτερικό,
προσµετράται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου και ο χρόνος παραµονής του
στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας του Έλληνα συζύγου του, αρκεί να έχει κατοικήσει
οποτεδήποτε για χρονικό διάστηµα ενός έτους στην Ελλάδα (για το προαναφερθέν χρονικό
διάστηµα, θα πρέπει να είναι απαραίτητα και κάτοχος νόµιµου τίτλου διαµονής).
Τέλος, οι αλλογενείς αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας,
της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισµού. Η πλήρωση της προϋπόθεσης
αυτής ελέγχεται από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.
Επίσης στην παρούσα κωδικοποίηση συµπεριλήφθηκε και το άρθρο 8 παρ. 13 του Ν.
3207/2003 ως έχει. Σύµφωνα µε αυτό, απαραίτητη χρονική προϋπόθεση για τους αθλητές
Ολυµπιακών αθληµάτων, είναι να διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, πέντε συνολικά έτη κατά
την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
Άρθρο 6
∆ικαιολογητικά
Το άρθρο 6 έχει ληφθεί από το άρθρο 59 του Ν.2910/2001 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
21 παρ. 3 του Ν.3013/2003 και το άρθρο 8 παρ. 13 του Ν.3146/2003.
Στο άρθρο 6 περιγράφονται λεπτοµερώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
πολιτογράφηση οµογενών και αλλογενών αλλοδαπών. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι κάθε δήλωση ή
αίτηση πολιτογράφησης, ανεξάρτητα από το εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για
την πολιτογράφησή τους είναι αποδεκτή. Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει να ενηµερώνονται
απαραιτήτως οι ενδιαφερόµενοι, πριν υποβάλουν αίτηµα πολιτογράφησης, για τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ώστε να εξετασθεί το αίτηµα τους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6, ο αλλοδαπός (οµογενής ή αλλογενής) που επιθυµεί να
πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου διαµονής του
αίτηση πολιτογράφησης που απευθύνεται στον Υπουργό ΕΣ.∆.∆.Α.
Η αίτηση πρέπει να συµπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτούντα, να είναι πλήρης, έτσι ώστε να
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παρέχει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, να υπογράφεται από τον ίδιο και να
αναφέρεται η χρονολογία σύνταξής της. Η αίτηση θα πρέπει να πρωτοκολλείται από το ∆ήµο
ή την Κοινότητα.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από:
α. Τη δήλωση πολιτογράφησης:
• Η δήλωση πολιτογράφησης πρέπει να γίνεται ενώπιον του ∆ηµάρχου ή εξουσιοδοτηµένου
από αυτόν υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων
• Στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται οι αριθµοί των δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας των
δύο µαρτύρων
• Πρέπει να σφραγίζεται κατάλληλα (στρογγυλή σφραγίδα)
• Πρέπει να κρατείται πάντα ένα αντίγραφο στο δήµο, καθώς και να πρωτοκολλείται
κατάλληλα
• Πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ηµεροµηνία, χρονολογία και αριθµό πρωτοκόλλου του
βιβλίου δηλώσεων
β. Παράβολο:
Παράβολο ύψους 1.467,35 ευρώ. Το παράβολο θα προµηθεύονται οι αιτούντες από το
∆ηµόσιο Ταµείο.
∆ιατηρείται σε ισχύ το άρθρο 8, παρ. 5 του Ν. 3146/2003, σύµφωνα µε το οποίο το παράβολο
που συνοδεύει νέες αιτήσεις για πολιτογράφηση, οι οποίες υποβάλλονται ύστερα από την
απόρριψη προηγούµενης αίτησης από τον
Υπουργό ΕΣ.∆.∆.Α., η οποία έχει κριθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ή του
Ν.2910/01, µειώνεται στο ήµισυ του αρχικού παραβόλου, και ανέρχεται σε 733,67 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι οι οµογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
γ. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
δ. Επικυρωµένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής ή άλλου αποδεικτικού
εγγράφου νόµιµης παραµονής στη Ελλάδα (ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς,
δελτίο ταυτότητας ανιθαγενούς, δελτίο πολιτικού πρόσφυγα).
ε. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόµενου:
Επειδή είναι το σηµαντικότερο έγγραφο από το οποίο αντλούµε στοιχεία για τον
ενδιαφερόµενο, πρέπει τα πιστοποιητικά γέννησης που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές να
είναι επικυρωµένα ως εξής.
Tα πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της
Χάγης, πρέπει να έχουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης ΑPPOSTILLE από την
αρµόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της
Χάγης, θα πρέπει να είναι επικυρωµένα από τις ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή
από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται
στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
Και στις δύο περιπτώσεις, εάν τα πιστοποιητικά είναι επικυρωµένα κατά τη διαδικασία που
προαναφέρθηκε, γίνεται δεκτό νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφό τους.
Τα πιστοποιητικά γέννησης θα πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα από τη µεταφραστική
υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ή την αντίστοιχη ελληνική προξενική
αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο
µεταφραστή του τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου. Πάντως σε καµιά
περίπτωση από µεταφραστικά γραφεία.
Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού
γεννήσεως από την αρµόδια αρχή, ο αλλοδαπός µπορεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό
βαπτίσεώς του.
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Εάν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης ή
βάπτισης, αρκεί η προσκόµιση της απόφασης του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µε την οποία
αναγνωρίζεται ως πολιτικός πρόσφυγας.
στ. Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο ∆ήλωσης
Φορολογίας Εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους.
Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος θα πρέπει να
καταθέσει στην υπηρεσία σας δήλωση φορολογίας του συζύγου του ή του γονέα του. Εάν δεν
υπάρχουν ούτε τέτοιες δηλώσεις τότε θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφει ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία.
Στα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν συµπεριλαµβάνεται το σηµείωµα δακτυλοσκόπησης.
Άρθρο 7
∆ιαδικασία Πολιτογράφησης
Η διαδικασία της πολιτογράφησης διαρθρώνεται σε στάδια. Το πρώτο, που έχει χαρακτήρα
προελέγχου, γίνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
Ο Ο.Τ.Α. λοιπόν, αφού εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών, τα διαβιβάζει
υπηρεσιακώς µαζί µε την αίτηση και τη δήλωση στην αρµόδια διεύθυνση της οικείας
Περιφέρειας.
Στο δεύτερο στάδιο η αρµόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, εξετάζει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των παρ. 1 εδαφ. α, και παρ. 2 εδαφ.α, ή παρ 3 του άρθρου 5, δηλ. εάν ο αιτών
αλλοδαπός είναι ενήλικος και εάν συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο διαµονής στην
Ελλάδα.
• Εάν προκύπτει ότι ο αιτών-αλλογενής αλλοδαπός γεννήθηκε στην Ελλάδα, προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν κατοικεί συνεχώς στη χώρα, θα πρέπει να ζητηθούν:
Βεβαιώσεις φοίτησής του στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τυχόν τίτλος/οι
σπουδών του, βεβαίωση εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα στην περίπτωση που εργάζεται.
• Εάν προκύπτει ότι ο αιτών είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας και έχει αποκτήσει τέκνο, θα
πρέπει να ζητηθούν επιπλέον:
- Ληξιαρχική πράξη γάµου
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
- Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το γάµο, και ληξιαρχική πράξη αναγνώρισης
του τέκνου.
Εάν προκύπτει ότι ο αιτών είναι σύζυγος Έλληνα διπλωµατικού υπαλλήλου, θα πρέπει να
ζητηθεί εκτός από τα ανωτέρω, και έγγραφο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, από το
οποίο θα προκύπτει η διπλωµατική ιδιότητα του συζύγου, καθώς και ο χρόνος που αυτός
υπηρετεί ως διπλωµατικός υπάλληλος στο εξωτερικό.
Εάν ο αιτών επιθυµεί να υπαχθεί στις διατάξεις που αφορούν αθλητές Ολυµπιακών
αθληµάτων, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκοµίσει:
- Βεβαίωση της Εθνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος ότι έχει το δικαίωµα να
αγωνιστεί στην αντίστοιχη εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς
- Εισήγηση της οικείας εθνικής οµοσπονδίας
- Σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής
Η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων σε όλες τις περιπτώσεις (δεκαετία, πενταετία,
τριετία ή ένα έτος) ελέγχεται µε την προσκόµιση των διαβατηρίων. Εάν ο αλλοδαπός δεν
µπορεί να προσκοµίσει διαβατήρια, τότε θα ζητηθούν από αυτόν πρόσθετα στοιχεία όπως
βιβλιάρια ενσήµων ή βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα, από τα οποία θα προκύπτει ο
χρόνος απασχόλησης-εργασίας του για το διάστηµα που µας αφορά. Προκειµένου δε για
αλλοδαπό που φοίτησε στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά το διάστηµα
που ερευνάται, οι βεβαιώσεις φοίτησής του αποτελούν αποδεικτικό για τον υπολογισµό του
χρόνου παραµονής του στην Ελλάδα, για όσο διάστηµα διαρκεί η φοίτηση.
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Εάν ο αλλοδαπός είναι πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου τα
διαβατήριά του για ταξίδια εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σφραγίζονται, για
να ελεγχθεί η παραµονή του στη χώρα, στην περίπτωση που αυτός δεν εργάζεται, θα ζητηθεί
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφονται τα διαστήµατα των τυχόν
απουσιών του από την Ελλάδα. Η συνδροµή της ανωτέρω προϋπόθεσης εξετάζεται από την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και αναφέρεται στο διαβιβαστικό έγγραφό της προς το
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
Η νοµιµότητα της παραµονής αποδεικνύεται µε την κατοχή από τον αλλοδαπό, ή εφόσον
αυτός για κάποιο από το ελεγχόµενο διάστηµα ήταν ανήλικος από αυτόν που ασκεί τη γονική
µέριµνα, της άδειας παραµονής, ή όποιου άλλου εγγράφου έχει ισοδύναµη µε αυτή ισχύ
(ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, δελτίο ταυτότητας ανιθαγενούς, δελτίο πολιτικού
πρόσφυγα).
Εάν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
απορρίπτει την αίτηση.
Από το νόµο δεν προβλέπεται επιστροφή του παραβόλου. Στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις
απορριφθούν από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας λόγω έλλειψης των παραπάνω
τυπικών προϋποθέσεων, δεν απαιτείται η εκ νέου καταβολή του παραβόλου όταν ο αιτών
επανέλθει µε νέα αίτησή του.
Εάν ο αλλοδαπός δεν επιθυµεί τη συνέχιση της διαδικασίας πολιτογράφησής του, είναι
απαραίτητο να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 που θα δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να πολιτογραφηθεί. Επίσης µπορεί µε αίτησή του
να ζητήσει να του επιστραφούν τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει, εκτός του παραβόλου,
το οποίο δεν επιστρέφεται. Η παραίτηση του αλλοδαπού από το αίτηµα πολιτογράφησης δεν
συνεπάγεται την επιστροφή του παραβόλου, εφόσον η σχετική διαδικασία δεν
ολοκληρώνεται, µε υπαιτιότητα του αιτούντος. Το δε παράβολο αποτελεί αναγκαία τυπική
προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Εάν από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε προκύψει ότι ο
αλλοδαπός συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις των παρ. 1 εδαφ. α, και παρ. 2 εδαφ. α, ή της παρ
3 του άρθρου 5, τότε η υπηρεσία της Περιφέρειας απευθύνει ερώτηµα στην αστυνοµική αρχή
του τόπου διαµονής του αλλοδαπού, προκειµένου αυτή να γνωµοδοτήσει για τυχόν στοιχεία
που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.
Μόλις περιέλθει στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας η απάντηση της αστυνοµικής αρχής
και ανεξάρτητα από το περιεχόµενό της (θετικό ή αρνητικό για τον αλλοδαπό), ζητούνται από
τον αλλοδαπό τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.-Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, που εκδίδεται από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης του αλλοδαπού εφόσον γεννήθηκε στην
Ελλάδα, ή από το Ελληνικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης -Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου
(Μεσογείων 96 ,Αθήνα )- εάν γεννήθηκε στο εξωτερικό
2.-Πιστοποιητικό ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την απέλασή του που εκδίδεται από την
υπηρεσία αλλοδαπών του τόπου κατοικίας του.
3.-Όσα ενδεχοµένως, κατά περίπτωση, στοιχεία κρίνονται απαραίτητα, ή κρίνει ο αιτών
χρήσιµα, για το σχηµατισµό άποψης ως προς τη γνώση της γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας
και την προσωπικότητά του (αυτά µπορεί να είναι επί παραδείγµατι πιστοποιητικό
παρακολούθησης µαθηµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, η πιστοποιητικά φοίτησης
σε ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθµίδας).
Στη συνέχεια ολόκληρος ο φάκελος, σε πρωτότυπη µορφή, διαβιβάζεται µαζί µε τη γνώµη
της αστυνοµικής αρχής στη ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης/Τµήµα
Ιθαγένειας Β΄ του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Σταδίου 31) για την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.
Σηµειώνεται ότι η παραπάνω ενέργεια πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυνατό, έτσι ώστε
τα πιστοποιητικά ποινικού µητρώου και µη απέλασης, τα οποία ως γνωστό είναι
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πιστοποιητικά που έχουν ορισµένη διάρκεια ισχύος, να µην έχουν εκδοθεί δύο ή και
περισσότερους µήνες προγενέστερα, από τότε που θα περιέλθει ο φάκελος στο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο της αρµόδιας
Περιφέρειας, εάν για τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό πληρούνται οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από το νόµο ήτοι: α) η νόµιµη παραµονή, όπως τεκµαίρεται από τις άδειες
διαµονής του και β) η συνολική παραµονή, όπως αποδεικνύεται από τον έλεγχο των
σφραγίσεων επί των διαβατηρίων του ή από άλλα επίσηµα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται
στην παρούσα.
Άρθρα 8 και 9
Απόφαση πολιτογράφησης και ορκωµοσία
Τα άρθρα 8 και 9 έχουν ληφθεί από τα άρθρα 61 και 62 του Ν.2910/2001. Η διοικητική
διαδικασία της πολιτογράφησης τερµατίζεται µε την έκδοση σχετικής απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και την ορκωµοσία του πολιτογραφούµενου.
Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής απόφασης για την
αποδοχή του αιτήµατος πολιτογράφησης, η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, που
ενηµερώνεται από το Υπουργείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πολιτογράφησης,
καλεί τον αλλοδαπό να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
ενός έτους από τη δηµοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ.
Ο τύπος του όρκου περιγράφεται στο άρθρο 9 και δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας. Για την ορκωµοσία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά την ορκωµοσία του αλλοδαπού η αρµόδια διεύθυνση της Περιφέρειας αποστέλλει στο
Υπουργείο αντίγραφο του πρακτικού ορκωµοσίας.
Τονίζεται ότι εάν δεν δοθεί ο όρκος εντός της ετήσιας αυτής προθεσµίας, η πολιτογράφηση
δεν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο αλλοδαπός δεν αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Το
ίδιο συµβαίνει και εάν ο όρκος δοθεί µετά την παρέλευση του έτους, διότι η προθεσµία αυτή
είναι αποκλειστική. Σε περίπτωση µη έγκαιρης ή εκπρόθεσµης ορκωµοσίας, η αρµόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ενηµερώνει αµέσως το ΥΠΕΣ∆∆Α, ώστε να ανακληθεί η
πράξη της πολιτογράφησης.
Επισηµαίνεται ότι επειδή τίθεται στον ενδιαφερόµενο αποκλειστική προθεσµία για να δώσει
τον όρκο του Έλληνα πολίτη, η πρόσκληση για ορκωµοσία θα πρέπει να επιδίδεται στον
ενδιαφερόµενο «επί αποδείξει», το δε αποδεικτικό επίδοσης να τίθεται στον οικείο φάκελο.
Άρθρο 10
Πολιτογράφηση οµογενών αλλοδαπών που διαµένουν στο εξωτερικό
Με το άρθρο 10 µε το οποίο επαναλαµβάνονται κατά περιεχόµενο οι ρυθµίσεις του άρθρου
63 του Ν.2910/2001 προβλέπεται η διαδικασία πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο
εξωτερικό.
Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών αλλοδαπών που διαµένουν στο εξωτερικό, υποβάλλεται
στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους.
Ο Πρόξενος συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο στο
οποίο θα βασιστεί η κρίση επί του αιτήµατος του ενδιαφερόµενου.
Στην εν λόγω έκθεση, πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως αναλυτικά στοιχεία τα οποία
θα τεκµηριώσουν την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς.
Ως προς τεκµηρίωση στοιχεία οµογενειακής ιδιότητας του αιτούντος αναφέρονται τα
ακόλουθα :
• Η ελληνική εθνική συνείδηση η οποία αποτελεί και το κύριο κριτήριο
• Η εγγραφή του αιτούντος ή προγόνων του σε Προξενικά Μητρώα
• Η συµµετοχή του σε εθνικές εκδηλώσεις στην αλλοδαπή υπέρ της Ελλάδος, ή σε
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γενικότερου εθνικού ενδιαφέροντος θέµατα
• Ο βαθµός γνώσης της Ελληνικής γλώσσας
• Η επαφή του µε την Ελλάδα (επισκέψεις, ταξίδια)
• Η εγγραφή προγόνων σε ∆ήµο/ Κοινότητα του Ελληνικού κράτους
Εφόσον ο αιτών κρίνεται ως οµογενής µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να
αναγράφεται στο κείµενο της εκθέσεως ο χαρακτηρισµός «Οµογενής».
Μαζί µε την αίτηση και την έκθεση, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα εξής:
α. ∆ήλωση πολιτογράφησης
Η ∆ήλωση, συντάσσεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως
µαρτύρων, των οποίων τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία καθώς και ο αριθµός του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου τους, πρέπει να αναγράφονται στη
∆ήλωση.
Ως µάρτυρες µπορούν να παραστούν στη δήλωση και Έλληνες υπάλληλοι της Προξενικής
Αρχής.
β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου πιστοποιητικό βάπτισης
δ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών
Σχετικά µε την επικύρωση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές, θα
πρέπει να εφαρµόζονται όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 6 της παρούσας εγκυκλίου.
Επισηµαίνεται ότι αλλογενείς, σύζυγοι οµογενών ή Ελλήνων πολιτών, δεν έχουν δικαίωµα
υποβολής αιτήµατος πολιτογράφησης ως κάτοικοι εξωτερικού. Προκειµένου να εξετασθεί
και να κριθεί αίτηµα πολιτογράφησής τους, θα πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην
Ελλάδα.
Άρθρο 11
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηµένου
Το άρθρο 11 έχει ληφθεί από το άρθρο 5 του Ν.1438 /1984.
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται
γίνονται Έλληνες, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και
άγαµα. Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται από την ορκωµοσία του πατέρα ή της
µητέρας, ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι οµογενή ή αλλογενή.
Άρθρο 12
Επιτροπή Πολιτογράφησης
Με το άρθρο αυτό επαναλαµβάνονται, κατά βάση, οι ρυθµίσεις του άρθρου 64 του
Ν.2910/2001.
Ειδικότερα η σύσταση πενταµελούς επιτροπής αποβλέπει στη διακρίβωση της συνδροµής στο
πρόσωπο του αιτούµενου την πολιτογράφηση, των στοιχείων που απαιτούνται κατά το άρθρο
7 παρ. 3, ήτοι της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισµού, κατόπιν συνέντευξης που πραγµατοποιείται µε τον αλλοδαπό.
Άρθρο 13
Τιµητική πολιτογράφηση
Η τιµητική πολιτογράφηση (σχετικά άρθρα 8 παρ. 2 του Ν.2130/1993 και 1 παρ. 1 του Ν.
2412/1996) συνυφαίνεται, αποκλειστικά µε αλλοδαπούς που έχουν προσφέρει εξαιρετικές
υπηρεσίες προς τη χώρα ή των οποίων η πολιτογράφηση υπαγορεύεται από λόγους δηµοσίου
συµφέροντος. Για την ανωτέρω πολιτογράφηση δεν απαιτείται να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της προηγούµενης για ορισµένο χρόνο διαµονής στη χώρα (άρθρο 5 παρ. 2),
ούτε εφαρµόζονται οι διατάξεις οι σχετικές µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την
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ακολουθητέα για την πολιτογράφηση διαδικασία, (άρθρα 6 και 7).
VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης Ιθαγένειας
Άρθρο 14
Το άρθρο 14 αποτελεί κωδικοποίηση των µέχρι σήµερα υφιστάµενων διατάξεων των παράγρ.
6 και 7 και 10 του άρθρου 69 του Ν. 2910/2001, όπως η
τελευταία παράγραφος προστέθηκε µε την παράγραφο 5 εδ. α΄ του άρθρου 25 του Ν.
3013/2002.
Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 αναφέρονται στις ρυθµίσεις που είχαν εισαχθεί µε τις
διατάξεις του Ν. 2910/2001 άρθρου 69 παραγρ. 6 και 7 µε τις οποίες :
- τα παιδιά Ελληνίδας που γεννήθηκαν πριν από την 8-5-19841 από νόµιµο γάµο της µε
αλλοδαπό και είχαν αποκτήσει ένεκα τούτου την Ιθαγένεια του αλλοδαπού πατέρα τους
καθώς και
- τα παιδιά Έλληνα που γεννήθηκαν πριν από την 16-7-1982 από γάµο ανυπόστατο µε
αλλοδαπή
γίνονται Έλληνες αν δηλώσουν – οποτεδήποτε – τη σχετική τους βούληση στην αρµόδια
Ελληνική Προξενική Αρχή εφόσον διαµένουν στο εξωτερικό ή στον αρµόδιο Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα.
Κατά τις διατάξεις δε των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, τα πρόσωπα που ανήκουν
στις προαναφερόµενες περιπτώσεις αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε απόφαση που
εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στην οποία και συµπεριλαµβάνονται και τα
τέκνα τους εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσής τους είναι ανήλικα και
άγαµα.
Η κτήση δε της Ελληνικής τους Ιθαγένειας επέρχεται από την ηµεροµηνία υποβολής της
δήλωσης και όχι από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Επισηµαίνουµε το δυνητικό χαρακτήρα των προαναφερόµενων διατάξεων των παραγρ. 1 και
2 σύµφωνα µε τις οποίες ο νοµοθέτης παρέχει τη δυνατότητα κτήσης της Ελληνικής
Ιθαγένειας σε όσα ενδιαφερόµενα πρόσωπα αυτών των κατηγοριών θελήσουν να
εκδηλώσουν παρόµοια βούληση, χωρίς να τα υποχρεώνει στη περίπτωση που εκπληρώνουν
τις προϋποθέσεις του νόµου, να πράξουν σχετικά.
Αντιθέτως, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσής τους, κατά τα
προαναφερθέντα, οι ενδιαφερόµενοι έχουν ανήλικα και άγαµα τέκνα, αυτά
υποχρεωτικά αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια από την ίδια µε τον γονέα τους
Σηµείωση: 1. ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1438/1984.
2. ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1250/1982 κατά την οποία αναγνωρίστηκαν
αναδροµικά ως ισχυροί οι ανυπόστατοι πολιτικοί γάµοι, αναγνωριζοµένων ως γνησίων των
τέκνων αυτών του Έλληνα πατέρα, χωρίς όµως να επέρχεται µεταβολή στην Ιθαγένειά τους.
ηµεροµηνία από το χρόνο δηλαδή υποβολής της δήλωσης εκ µέρους του γονέα,
παραγγέλλεται δε η εγγραφή αυτών όπως και του γονέα στα δηµοτολόγια και Μ.Α., µε
σχετική κοινοποίηση προς τις αρµόδιες για την εγγραφή αρχές, της διαπιστωτικής πράξης του
Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Ως νοµική βάση κτήσης της Ε.Ι. στη περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται το άρθρο 14 παράγρ. 4
του παρόντος Κ.Ε.Ι.
Άρθρο 15
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
2790/2000 και των παρ. 1,2,3,4,5 και 7 του άρθρου 76 του Ν. 2910/2001 που αναφέρονται
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στον ειδικό τρόπο κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους οµογενείς από χώρες της
πρώην Σοβιετικής ένωσης µε την προϋπόθεση ότι είναι ενήλικοι και ότι δεν µπορεί να
διαπιστωθεί η Ελληνική τους Ιθαγένεια µε βάση τις διατάξεις των συνθηκών Λωζάνης και
Άγκυρας.
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο οµογενής µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται µόνο εφόσον
ο οµογενής δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήµατα που µνηµονεύονται στη
σχετική µε την διαδικασία της πολιτογράφησης διάταξης της παραγρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 5
του παρόντος, κατά ανάλογη δηλαδή ρύθµιση.
Η διερεύνηση για τη διαπίστωση της ιδιότητας του οµογενούς γίνεται σε δύο στάδια. Σε
πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την αίτησή του στο Προξενείο της Χώρας
διαµονής του, στο οποίο λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή µε Πρόεδρο τον Πρόξενο, ενώπιον
της οποίας καλείται σε συνέντευξη προσκοµίζοντας οποιαδήποτε στοιχεία προς διακρίβωση
της οµογενειακής του ιδιότητας τα οποία και θα συνεκτιµηθούν από την εν λόγω Επιτροπή.
Σε δεύτερο στάδιο µετά τη διαβίβαση του φακέλλου της υπόθεσης του αιτούντος µαζί µε τη
Προξενική γνωµοδότηση στην οικεία Περιφέρεια ακολουθεί πρόσθετη γνωµοδότηση των
Ειδικών Επιτροπών που ήδη λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας και έχουν συγκροτηθεί µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης
και Αποκ/σης, Εξωτερικών & ∆ηµόσιας Τάξης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
ύστερα από πρόταση των συναρµοδίων Υπουργείων, ορίζονται τα µέλη των εν λόγω
Επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές γνωµοδοτούν λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου
που διαβίβασε το Προξενείο, και την γνώµη της τριµελούς Προξενικής Επιτροπής χωρίς την
αυτοπρόσωπη εµφάνιση του αιτούντος.
Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας εκδίδεται απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, γίνεται δε σχετική ανακοίνωση στην αρµόδια Προξενική αρχή προκειµένου να
δώσει ο ενδιαφερόµενος ενώπιον αυτής τον όρκο του Έλληνα πολίτη, εφόσον ο αιτών
συνεχίζει να βρίσκεται εγκατεστηµένος σε χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ αν έχει
ήδη έλθει και διαµένει στην Ελλάδα, η ορκωµοσία πραγµατοποιείται στην Υπηρεσία της
Περιφέρειας.
Η Ελληνική Ιθαγένεια δηλαδή αποκτάται από τον οµογενή από την ηµεροµηνία της
ορκωµοσίας του κατά το προαναφερθέντα, που πραγµατοποιείται εντός της αποκλειστικής
προθεσµίας του ενός έτους. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν παρουσιαστεί µέσα στο χρονικό αυτό
διάστηµα προς ορκωµοσία δεν αποκτά την Ε.Ι.
Τα ανήλικα και άγαµα τέκνα του οµογενούς και µόνο αυτά γίνονται Έλληνες πολίτες από την
ηµεροµηνία ορκωµοσίας του γονέα τους που ανακοινώνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση παραγγέλλεται προς τον αρµόδιο
Νοµάρχη η εγγραφή του γονέα στα Μ.Α. και δηµοτολόγια της Χώρας, συµπεριλαµβανοµένης
και της εντολής για τη δική τους εγγραφή.
Εφιστούµε την προσοχή των αρµοδίων αρχών αναφορικά µε την αναγραφή των σχετικών
ονοµατεπωνυµικών στοιχείων να είναι ταυτόσηµα µε εκείνα που καταγράφονται στην αρχική
απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
«Απώλεια Ιθαγένειας»
I. Λόγω κτήσης αλλοδαπής Ιθαγένειας
Άρθρο 16
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Το άρθρο 16 του Ν. 3284/10-11-2004 έχει ληφθεί εξ΄ ολοκλήρου από το άρθρο 14 του
προϊσχύσαντος ΚΕΙ (Ν.∆ 3370/55).
Στο εν λόγω άρθρο δεν επήλθε καµιά µεταβολή πέραν της γλωσσικής προσαρµογής του στην
δηµοτική γλώσσα.
Στην παρ. 1 αυτού αναφέρεται στην αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας µετά από κτήση
αλλοδαπής Ιθαγένειας, η οποία κτήση επέρχεται σύµφωνα µε τους νόµους της αλλοδαπής
πολιτείας, η οποία απαιτεί την προηγούµενη αποβολή της Ελληνικής. Αυτή η τακτική
εφαρµόζεται από κάποιες πολιτείες, όπως οι Μπαχάµες, κάποια κρατίδια της Γερµανίας, η
Αυστρία, κ.λ.π. Η απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας, στη περίπτωση που χορηγείται η
σχετική άδεια, επέρχεται µόνο µετά τη διατήρηση της αλλοδαπής Ιθαγένειας.
Η δεύτερη παράγραφος του αυτού άρθρου, αφορά τους κατόχους διπλής ιθαγένειας, εκ των
οποίων η µία είναι Ελληνική και οι οποίοι ζητούν την αποβολή της για διάφορους λόγους ο
καθένας. Αφορά κυρίως Έλληνες των οποίων η επαγγελµατική εξέλιξη και η εν γένει
διαβίωσή τους στην αλλοδαπή παρακωλύεται σοβαρά από την κτήση της Ελληνικής
Ιθαγένειας.
Στις περιπτώσεις που γίνει αποδεκτή η αίτηση για αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας, η
αποβολή επέρχεται από την αποδοχή της αίτησης.
Στην τρίτη παράγραφο του αυτού άρθρου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ακολουθητέα
διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις (χορήγηση αδείας κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας και
χορήγηση άδειας αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας), αποφαίνεται ο Υπουργός
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από γνώµη του Συµβουλίου
Ιθαγένειας.
Η γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, στην προκειµένη περίπτωση ως απλή γνώµη δεν είναι
δεσµευτική για τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τόσο στην περίπτωση χορήγησης άδειας, όσο και στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης για
αποβολή Ελληνικής Ιθαγένειας, ο αιτών δεν πρέπει να υπέχει ή να καθυστερεί στρατιωτική
υποχρέωση ή έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη για κακούργηµα ή πληµµέληµα.
II. Λόγω εκπτώσεως
Άρθρο 17
Το άρθρο 17 του Ν. 3284/10-11-2004 έχει ληφθεί από το άρθρο 20 του Ν.∆ 3370/55.
Αφορά την πιο σοβαρή περίπτωση απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας και µάλιστα για
πράξεις που συνδέονται άµεσα µε τα εθνικά µας συµφέροντα. Στο άρθρο αυτό, έχουν επέλθει
σοβαρές µεταβολές. Κατ΄ αρχάς απαλείφθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του
προϊσχύοντος ΚΕΙ. που είχε προστεθεί µε τη παράγρ. 3 του άρθρου 7 του Α.Ν. 481/68 και
αφορούσε στην έκπτωση από την Ελληνική Ιθαγένεια για πράξεις που τελέσθηκαν
οποτεδήποτε στο παρελθόν. Το περιεχόµενο της εν λόγω διάταξης κρίθηκε µη συµβατό µε τις
σύγχρονες αντιλήψεις και την έννοια του Κράτους ∆ικαίου.
Επίσης στο Νέο Κώδικα δεν περιελήφθηκε το εδάφιο α΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου
20 του Ν.∆ 3370/55 το οποίο αφορούσε στην έκπτωση από την Ελληνική Ιθαγένεια όποιου
κατά παράβαση του άρθρου 14 (σηµερινού άρθρου 16), απέκτησε µε τη βούλησή του
αλλοδαπή Ιθαγένεια. Επρόκειτο για άρθρο που είχε, ουσιαστικά, περιέλθει σε αχρησία.
Για την έκπτωση από την Ελληνική Ιθαγένεια πριν από την έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτείται σύµφωνη γνώµη
του Συµβουλίου Ιθαγενείας, η οποία µάλιστα πρέπει απαραίτητα να είναι αιτιολογηµένη.
III. Λόγω δήλωσης αποποίησης
Άρθρο 18
Το άρθρο 18 του Ν. 3284/10-11-2004 έχει ληφθεί εξ΄ ολοκλήρου από το άρθρο 69 παρ. 9 του
Ν. 2910/2001 και αναφέρεται στην αποποίηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Το άρθρο αυτό θεσπίστηκε πρόσφατα, καλύπτει το κενό που υπήρχε στην ελληνική
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νοµοθεσία περί Ιθαγένειας, συνάδει µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για σεβασµό στην
ατοµικότητα και προσωπικότητα του πολίτη.
Οι προϋποθέσεις εφαρµογής του είναι οι εξής :
Ο Έλληνας πολίτης να είναι απαραίτητα κάτοικος του εξωτερικού.
Να είναι ενήλικας.
Να δηλώνει εγγράφως ότι δεν τον συνδέει κανένας δεσµός µε την Ελλάδα.
Η υποβολή σχετικής δήλωσης στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του και αίτησή του
στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η αποδοχή της αίτησης από τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη του
Συµβουλίου Ιθαγενείας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας, ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση παρά το γεγονός ότι δεν ορίζεται ρητά στο νόµο, η διαβίβαση της
δήλωσης και της αίτησης αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένειας στον ΥΠΕΣ∆∆Α σκόπιµο
είναι, για τη διαµόρφωση της σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Ιθαγενείας, να συνοδεύεται
από έγγραφο της αρµόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι
απόψεις της επί της υποβληθείσης δηλώσεως.
IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων
Άρθρο 19
Έχει ληφθεί από το άρθρο 5 του Ν. 1438/84, και προβλέπει την δυνατότητα αποβολής της
Ελληνικής Ιθαγένειας των τέκνων πολιτογραφηθέντων Ελλήνων, τα οποία απέκτησαν την
Ελληνική Ιθαγένεια µε το άρθρο 11 επειδή κατά την ηµεροµηνία ορκωµοσίας του
πολιτογραφηθέντος γονέα τους ήταν ανήλικα.
Με την παρ. 2 ορίζεται ρητά ότι αρµόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης για την
αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
Πρόκειται για διακεκριµένη κατηγορία πολιτών και για λόγους σεβασµού στην
προσωπικότητά τους, θεσπίστηκε η δέσµια υποχρέωση του Υπουργού Εσωτερικών
,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης να αποδεχθεί την αίτησή τους.
Οι προϋποθέσεις εφαρµογής του συγκεκριµένου άρθρου είναι οι εξής :
• Ο αιτών να είναι αλλογενής.
• Να διατηρεί την Ιθαγένεια που είχε κατά την πολιτογράφηση του γονέα του.
• Υποβολή της σχετικής δήλωσης στον ∆ήµαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας ή στην
Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας ή διαµονής τους µέσα σε ρητή προθεσµία
ενός έτους από την ενηλικίωσή τους.
Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως
V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό
Άρθρο 20
Έχει ληφθεί από το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3370/55. Αφορά ανήλικους Έλληνες υπηκόους
υιοθετηθέντες από αλλοδαπούς.
Ο υιοθετούµενος µε την υιοθεσία αποκόπτεται από την φυσική του οικογένεια και η αστική
του κατάσταση διαµορφώνεται στο πλαίσιο της νέας του θετής οικογένειας. Ως εκ τούτου,
θεωρείται φυσικό να παραµείνει η δυνατότητα του αλλοδαπού γονέα να ζητήσει µε αίτησή
του την απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας του θετού τέκνου του, το οποίο ο Αστικός
Κώδικας εξοµοιώνει µε τέκνο γεννηµένο σε γάµο.
Προϋποθέσεις εφαρµογής του συγκεκριµένου άρθρου είναι οι εξής :
• Ο υιοθετούµενος Έλληνας υπήκοος να είναι ανήλικος.
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• Να έχει αποκτήσει την Ιθαγένεια του αλλοδαπού θετού γονέα.
• Να µην υπέχει ή να µην καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση.
• Να µην διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα.
Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται απλή γνώµη του Συµβουλίου
Ιθαγένειας και εν συνεχεία έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η υποχρέωση του Υπουργού δεν είναι δέσµια, αλλά αποδέχεται ή απορρίπτει την σχετική
αίτηση µετά από ουσιαστική εκτίµηση των ειδικών συνθηκών της κάθε περίπτωσης.
VI. Απώλεια µε δήλωση λόγω γάµου µε Έλληνα
Άρθρο 21
Το άρθρο αυτό έχει ληφθεί από το άρθρο 69 παρ. 5 του Ν. 2910/2001 και αποτελεί κατά
βάση επαναφορά του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1438/84 χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισµός
στην ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης περί αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προβλέπει την δυνατότητα αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας της αλλοδαπής που απέκτησε
την Ελληνική Ιθαγένεια κατά το παρελθόν (πριν την τροποποίηση του ΚΕΙ µε το Ν. 1438/84)
λόγω γάµου µε Έλληνα (άρθρο 21 Α.Ν έτους 1856 ή άρθρο 4 του Ν.∆ 3370/55) µε µόνη την
δήλωση της σχετικής βούλησής της και µε µοναδική προϋπόθεση να διατηρεί κάποια άλλη
Ιθαγένεια και όχι κατ΄ ανάγκη όπως όριζε η προϊσχύουσα διάταξη, την Ιθαγένεια που είχε
πριν την τέλεση του γάµου της.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η αρµοδιότητα για την έκδοση της σχετικής ∆ιοικητικής Πράξης
ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 22
Το άρθρο αυτό έχει ληφθεί εξ΄ ολοκλήρου από το άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 2910/2001 το
οποίο επαναλάµβανε την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 1438/84
καταργώντας µόνο το µεταβατικό της χαρακτήρα, χωρίς αυτή τη φορά να τίθενται χρονικοί
περιορισµοί σε ότι αφορά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης ανάκτησης της Ελληνικής
Ιθαγένειας την οποία απώλεσε λόγω γάµου µε αλλοδαπό πριν την ηµεροµηνία τροποποίησης
του Ν.∆ 3370/55 µε το Ν. 1438/84.
Οι Ελληνίδες αυτές έχουν την δυνατότητα µε την υποβολή σχετικής δήλωσης στον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους να
αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
Πρόκειται για άρθρο εύχρηστο, λειτουργικό, συµβατό µε τις σύγχρονες αντιλήψεις περί
∆ικαίου και ιδιαίτερα µε την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 4, παρ. 2 του
Συντάγµατος).
∆ιευκρινίζεται ότι αρµόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης είναι ο
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας.
Η ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας ανατρέχει στην ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης.
Είναι αυτονόητο ότι κατά το ενδιάµεσο διάστηµα οι έννοµες σχέσεις των εµπιπτόντων στην
αναφερόµενη διάταξη, ρυθµίζονται αποκλειστικά από το αλλοδαπό δίκαιο.
Άρθρο 23
Αποτελεί επανάληψη του άρθρου 69 παρ. 11 του Ν. 2910/2001, όπως προστέθηκε µε την
παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3013/2002.
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Αφορά τα τέκνα Ελληνίδας που απέκτησαν από την γέννησή τους την Ελληνική Ιθαγένεια
την οποία εν συνεχεία απώλεσαν λόγω νοµιµοποίησης ή αναγνώρισης, από τον αλλοδαπό
πατέρα τους.
Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία για λόγους ίσης µεταχείρισης όλων των τέκνων που
γεννήθηκαν πριν την ισχύ του Ν. 1438/84 µε τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 18 του Ν.∆
3370/55 βάσει του οποίου τα ανωτέρω τέκνα έχαναν την Ελληνική Ιθαγένεια.
Με το εδ. β΄ του άρθρου αυτού, ο νοµοθέτης µεριµνά για τα ανήλικα και άγαµα τέκνα αυτών
που ανακτούν την Ελληνική Ιθαγένεια σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, τα οποία µε τη σειρά τους
αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια από την ηµεροµηνία της υποβολής της δήλωσης του γονέα
τους, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Με τη διάταξη του προαναφερόµενου εδαφίου ευθυγραµµίζεται η ρύθµιση του άρθρου αυτού
µε εκείνες των άρθρων 11 και 14 παρ. 4 του παρόντος Κώδικα και τα ανήλικα τέκνα αυτών
που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε οποιοδήποτε τρόπο αντιµετωπίζονται ισότιµα.
Άρθρο 24
Με τη διάταξη αυτού του άρθρου που αποτελεί προσθήκη νέας διάταξης, καθίσταται σαφές
ότι η αρµοδιότητα για τη διαπίστωση της ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, κατά
προαναφερόµενα, ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, που εκδίδει σχετική προς
τούτο απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Αρµοδιότητα επί θεµάτων Ιθαγενείας και απόδειξη της
Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 25
Αρµόδια όργανα
Το άρθρο 25 του Ν. 3284/10-11-2004 έχει ληφθεί από το άρθρο 24 του ΚΕΙ και την παρ. 3
του άρθρου 69 του Ν. 2910/2001.
Η πρώτη παράγραφος αποτελεί επανάληψη του άρθρου 24 του Ν.∆ 3370/55 και ορίζει ότι
όλα τα θέµατα Ιθαγένειας, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η δεύτερη παράγραφος αποτελεί µεταφορά της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 2910/2001 και
προβλέπει ότι ο Γενικός Γραµµατέας είναι το αρµόδιο όργανο που διαπιστώνει µε απόφασή
του την Ελληνική Ιθαγένεια των προσώπων που ζητούν να καθορισθεί η Ιθαγένειά τους,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 26
∆ικαιοδοσία επί αµφισβητήσεων Ιθαγένειας
Έχει ληφθεί από το ταυτάριθµο άρθρο του προϊσχύοντος ΚΕΙ (Ν.∆ 3370/55) και ορίζει ότι ο
Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αποκλειστικά
αρµόδιος να αποφαίνεται για κάθε περίπτωση αµφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, µετά
από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγενείας. Η απόφασή του
δηµοσιεύεται στο φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο.
Αµφισβήτηση Ιθαγένειας υπάρχει όταν:
(α) Γεννάται αµφιβολία εάν ένα πρόσωπο έχει ή όχι την Ελληνική Ιθαγένεια.
(β) ∆εν τίθεται αµφιβολία ως προς την Ελληνική Ιθαγένεια ενός προσώπου αλλά γεννάται
αµφιβολία ως προς τη νοµική βάση κτήσης αυτής.
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(γ) Είναι δεδοµένο ότι ένα άτοµο δεν έχει την Ελληνική Ιθαγένεια αλλά υπάρχει αµφιβολία
εάν έχει την Ιθαγένεια της Α΄ και Β΄ πολιτείας ή είναι άνευ Ιθαγένειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Α.Κ «Η απόκτηση και η απώλεια από ένα πρόσωπο της
Ιθαγένειας µιας Πολιτείας, ρυθµίζεται από το δίκαιο της Πολιτείας αυτής»
Αίτηµα επίλυσης ζητήµατος αµφισβήτησης Ελληνικής Ιθαγένειας, µπορεί να τεθεί είτε από
τα ενδιαφερόµενα άτοµα, είτε από άτοµα που έχουν έννοµο συµφέρον να επιλυθεί το θέµα
Ιθαγενείας κάποιου άλλου, είτε ακόµη και από δηµόσιες υπηρεσίες, εφόσον έχουν λόγο να
διευκρινίσουν την αστική κατάσταση του συναλλασσόµενου µε αυτές και να βεβαιωθούν για
το ποιο δίκαιο είναι κάθε φορά εφαρµοστέο.
Για την επίλυση θέµατος αµφισβήτησης Ιθαγενείας απαιτείται έκδοση απόφασης από τον
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µετά από αιτιολογηµένη
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγενείας σε αντίθεση µε την ανάλογη διάταξη του
προϊσχύοντος ΚΕΙ που απαιτούσε αιτιολογηµένη απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
Η Υπουργική Απόφαση για να ολοκληρωθεί σαν εκτελεστή διοικητική πράξη, πρέπει κατά τα
οριζόµενα ρητά στο εν λόγω άρθρο να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να
κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
Άρθρο 27
Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο αυτό έχει ληφθεί από το άρθρο 25 του προϊσχύοντος ΚΕΙ και προβλέπει ότι ο
∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας είναι αρµόδιοι για την έκδοση πιστοποιητικών
Ιθαγενείας των δηµοτών βάσει του δηµοτολογίου.
Τα πιστοποιητικά αυτά στα οποία αναγράφεται απαραίτητα η νοµική βάση κτήσης της
Ελληνικής Ιθαγένειας, αποτελούν και απόδειξη της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ως πιστοποιητικά Ιθαγένειας εννοούνται τα πιστοποιητικά εγγραφής σε µητρώα αρρένων και
δηµοτολόγια, είτε ενός µέλους µιας οικογένειας ατοµικά, είτε ολόκληρης της οικογένειας
(πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αντίστοιχα).
Τα πιστοποιητικά αυτά, πέραν των άλλων στοιχείων που αναφέρουν όπως ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο, µητρώνυµο, πατρικό επώνυµο µητέρας, τόπο και ηµεροµηνία γέννησης,
αναγράφουν απαραίτητα και την σχετική διάταξη του εκάστοτε ισχύοντος νόµου περί
Ιθαγένειας, βάσει της οποίας αποκτήθηκε η Ελληνική Ιθαγένεια.
Η εγγραφή ενός ατόµου σε δηµοτολόγια, αποτελεί και απόδειξη της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύµφωνα επίσης και µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.∆ 497/91 Κώδικα διαταγµάτων για τα
δηµοτολόγια. Επιπλέον κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2119/93 για την κύρωση Κώδικα
διατάξεων «περί µητρώων αρρένων», «σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα του Κράτους, τηρείται
ειδικό βιβλίο που ονοµάζεται µητρώο αρρένων και στο οποίο είναι γραµµένοι οι άρρενες,
Έλληνες υπήκοοι».
Το πιστοποιητικό Ιθαγενείας, αποτελεί µαχητό τεκµήριο κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας
ήτοι µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
Η εγγραφή εποµένως σε µητρώα αρρένων και δηµοτολόγια, ∆ήµου ή Κοινότητας της Χώρας,
αποτελεί µαχητό τεκµήριο απόδειξης της Ελληνικής Ιθαγένειας και τούτο διότι πολλές φορές
έχουν γίνει λάθος εγγραφές σε µητρώα αρρένων και δηµοτολόγια. Τα λάθη αυτά αφορούν
είτε τους ίδιους τους εγγεγραµµένους, είτε τους ανιόντες τους. Εξυπακούεται ότι αν
ανακληθεί η Ελληνική Ιθαγένεια του Έλληνα γονέα ή αποδειχθεί ότι η εγγραφή του υπήρξε
λανθασµένη, η ανάκληση της Ελληνικής του Ιθαγένειας συµπαρασύρει και την Ελληνική
Ιθαγένεια των κατιόντων του.
Άρθρο 28
Συµβούλιο Ιθαγένειας
Το Συµβούλιο Ιθαγένειας συστήθηκε και υπάχθηκε αρχικά στο Υπουργείο Εξωτερικών
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σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3138/24. Αργότερα η αρµοδιότητα επί θεµάτων Ιθαγενείας
υπάχθηκε στο ΥΠ.ΕΣ. βάσει του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 4952/31 «περί οργανώσεως
Κεντρικής Πρεσβευτικής και Προξενικής υπηρεσίας του επί των Εξωτερικών Υπουργείου»
Το Συµβούλιο Ιθαγενείας όµως συνέχισε να λειτουργεί στο ΥΠ.ΕΞ µέχρι και το έτος 1938
όταν το άρθρο 19 του Α.Ν 1488/38 «περί οργανώσεως των ∆ιοικητικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών» προέβλεψε την λειτουργία του Συµβουλίου Ιθαγενείας στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Η σύνθεση και η λειτουργία του προβλέπεται από το άρθρο 53 του Π.∆ 49/88 που αφορά
στον Οργανισµό του ΥΠ.ΕΣ σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 2993/2002.
Το Συµβούλιο Ιθαγένειας είναι συλλογικό όργανο και γνωµοδοτεί για θέµατα απώλειας,
ανάκτησης και αµφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με το παρόν άρθρο καθορίζεται η σύνθεσή του η οποία είναι 6µελής και στο οποίο
προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
Αντιµετωπίζεται από πλευράς επιστηµονικής ή πολιτικής ιδιότητας των µελών του ως όργανο
αυξηµένου κύρους µε τον σεβασµό και την σοβαρότητα που απορρέει από την 80ετή συνεχή
ιστορία του αλλά και από τον τρόπο που έχει επιτελέσει µέχρι σήµερα τον ρόλο του.
Πράγµατι, από της ιδρύσεώς του και ως σήµερα, το Συµβούλιο Ιθαγένειας έχει
πραγµατοποιήσει 2034 συνεδριάσεις, έχει επιλύσει σοβαρά θέµατα Ιθαγένειας, η δε
νοµολογία που έχει δηµιουργήσει αποτελεί την αξιολογότερη και πληρέστερη πηγή στην
οποία µπορεί να ανατρέξει ο µελετητής και εφαρµοστής των θεµάτων Ιθαγενείας.
Από όσα προαναφέραµε, στις περιπτώσεις των άρθρων 17, 18 και 26 του παρόντος Κώδικα,
απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγενείας και άρα δεσµευτική για τον Υπουργό
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, υπό την έννοια, ότι ή θα την
αποδεχθεί ως είναι διατυπωµένη ή άλλως θα απόσχει της έκδοσης της σχετικής απόφασης.
Στις δε περιπτώσεις των άρθρων 16 και 20 του παρόντος Κώδικα απαιτείται απλή, άρα µη
δεσµευτική, για τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης γνώµη
του Συµβουλίου Ιθαγενείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 29
Το άρθρο 29 του Ν. 3284/10-11-2004 αποτελεί επανάληψη του άρθρου 26 δις του
προϊσχύσαντος ΚΕΙ.
Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο «όπου στη νοµοθεσία γίνεται χρήση του όρου «αλλοδαπός» ως
αλλοδαπός θεωρείται, εφόσον δεν προκύπτει το αντίθετο και ο ανιθαγενής».
Ανάλογη διάταξη είχε συµπεριληφθεί και στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α του Ν. 1975/91 «για την
είσοδο-έξοδο, παραµονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών προσφύγων», καθώς και στο άρθρο 1
εδ. α του Ν. 2910/2001.
Σηµειώνεται ότι ο Έλληνας νοµοθέτης είναι πάντα ευαίσθητος σε θέµατα ανιθαγενείας, το
κράτος µας δε έχει υπογράψει ∆ιεθνείς Συµβάσεις για την καταπολέµηση της ανιθαγενείας,
όπως τη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ (Ν. Υόρκη 1954) που κυρώθηκε µε το Ν. 139/1975.
Για τους ανιθαγενείς που κατοικούν στη Χώρα µας, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Αστικού
Κώδικα δεδοµένου ότι στερούνται Ιθαγενείας, στη θέση του ∆ικαίου Ιθαγένειας, εφόσον δεν
καθιερώνεται µε νόµο άλλη ρύθµιση, εφαρµόζεται το δίκαιο της συνήθους διαµονής και αν
δεν υφίσταται συνήθης διαµονή, το δίκαιο της απλής διαµονής. Κατά συνέπεια σε όλο το
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πλέγµα των εννόµων σχέσεών τους εφαρµόζεται το ηµεδαπό δίκαιο, µε εξαίρεση τις σχέσεις
του µε τους Έλληνες πολίτες όπου αντιµετωπίζονται σαν αλλοδαποί.
Άρθρο 30
Το άρθρο 30 του ισχύοντος ΚΕΙ αναφέρει ότι «ο γάµος δεν έχει ως συνέπεια την κτήση ή
απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας».
Αποτελεί επανάληψη του άρθρου 6 του Ν. 1438/84. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4
παρ. 2 του Συντάγµατος του 1975 «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις».
Ο Έλληνας νοµοθέτης και στον ισχύοντα Κώδικα µε την εν λόγω ρητή και απόλυτη διάταξή
του αποκαθιστά την ανεξαρτησία της έγγαµης γυναίκας, από πλευράς δικαίου Ιθαγενείας,
χωρίς καµιά εξαίρεση ή απόκλιση από την αρχή αυτή.
Άρθρο 31
Το παρόν άρθρο ορίζει ρητά ότι οι προθεσµίες του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί υπό την ισχύ του Ν. 3242/2004, δεν
ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήση, αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της
Ελληνικής Ιθαγένειας. Αποτελεί επανάληψη του άρθρου 5 του Ν. 2130/93.
Η αναγκαιότητα της ρύθµισης αυτής είναι φανερή και επιβεβληµένη.
Πράγµατι, ο χρόνος που απαιτείται για έρευνα και για την συγκέντρωση όλων των στοιχείων
που απαιτούνται για την επίλυση ενός θέµατος Ιθαγένειας, είναι όχι µόνο αρκετός, αλλά
πολλές φορές και µη προσδιορίσιµος.
Είναι εύλογο, ότι για απλά θέµατα Ιθαγένειας, όταν δεν απαιτείται έρευνα και τα
δικαιολογητικά είναι στη διάθεση του υπαλλήλου, οι ενέργειες της ∆ιοίκησης θα είναι
άµεσες, ο πολίτης θα ενηµερώνεται έγκαιρα και δεν θα γίνεται κατάχρηση της εν λόγω
διάταξης.
Άρθρο 32
Το άρθρο 32 του Ν. 3284/10-11-2004 αναφέρει τα εξής :
Με Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορίζονται :
1. α) Τα σχετικά µε την απόδειξη των λόγων έκπτωσης της Ελληνικής Ιθαγένειας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 17 και η αντίστοιχη διαδικασία.
β) Κάθε αναγκαία για την εκτέλεση αυτού του Κώδικα λεπτοµέρεια.
2. Προϋφιστάµενα διατάγµατα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των διαταγµάτων
της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν αντιβαίνει στις διατάξεις
του παρόντος.
Άρθρο 33
Για λόγους ασφάλειας δικαίου και κατ΄ εφαρµογή της βασικής αρχής του ∆ιοικητικού
∆ικαίου περί της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη στο Κράτος, κρίθηκε σκόπιµο
ότι οι «εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού αιτήσεις πολιτογράφησης που
συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, εξετάζονται σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις».
∆εδοµένου ότι ο νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσής του
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (10-11-04) και για να αποφευχθεί αιφνιδιασµός των
ενδιαφεροµένων από τις νεώτερες ρυθµίσεις, κυρίως της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2,
κρίθηκε επιβεβληµένη η προσθήκη του εν λόγω άρθρου.
Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις
Με το νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, καταργείται το Ν.∆ 3370/55 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη της
ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία είτε είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, είτε
αφορά σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν.
Στο νέο Κώδικα δεν συµπεριλαµβάνονται τα εξής άρθρα του Ν.∆ 3370/55 :
1.- Το άρθρο 28 του Ν.∆ 3370/55
Το άρθρο αυτό που αφορούσε στην ισχύ των περί Ιθαγενείας διατάξεων των ∆ιεθνών
Συµβάσεων κρίθηκε περιττό, δεδοµένου ότι το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, προβλέπει
ρητά ότι οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις, από την επικύρωσή τους µε νόµο, υπερισχύουν κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης νόµου.
2.- Το άρθρο 29 του Ν.∆ 3370/55, που αναφέρεται στην ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
από οµογενείς που την απώλεσαν µε το άρθρο 23 του Αστικού Νόµου, έτους 1856 (πριν το
έτος 1914), κρίθηκε επίσης περιττό, αφού είναι αδύνατον να βρίσκονται σε ζωή οµογενείς,
που απώλεσαν την Ελληνική Ιθαγένεια πριν 90 και πλέον έτη.
3.- Το άρθρο 32 δις του Ν.∆ 3370/55 µε το οποίο αναγνωρίζονταν ως έλληνες πολίτες οι
εγγεγραµµένοι στα Προξενικά µητρώα της Τουρκίας και της Ενωµένης Αραβικής
∆ηµοκρατίας, µέχρι του έτους 1947 ως Έλληνες πολίτες και αναγνωρίζονταν µε αυτή τους
την ιδιότητα από τις εκεί Αρχές, µέχρι τις 4-8-1968.
Το άρθρο αυτό, είχε προστεθεί στο Ν.∆ 3370/55 µε το άρθρο 11 του Α.Ν 481/68.
Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάργησή του είναι οι εξής :
• Η έρευνα περί εγγραφής στα Προξενικά µητρώα και η διερεύνησή του αν τα εν λόγω άτοµα
αναγνωρίζονταν από τις επιχώριες Αρχές, ως Έλληνες πολίτες είναι χρονοβόρα και πολλές
φορές αναποτελεσµατική.
• Η µη σωστή συντήρηση και καταστροφή που έχει επιφέρει ο χρόνος στα Προξενικά µητρώα
που τηρούνται από τα Προξενικά γραφεία της Ελλάδος στις εν λόγω χώρες, οι
αποσπασµατικές εγγραφές, η κατάχρηση κάποιων από τα Προξενικά γραφεία που
λειτουργούσαν παλαιότερα (π.χ. Προξενείο της Ελλάδος στο Πόρτ Σάϊδ) επιτείνουν τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες στην αναζήτηση τέτοιων στοιχείων.
• Η σύγχυση που επικρατεί στην διοίκηση για το νοµικό καθεστώς που ίσχυσε στις εν λόγω
χώρες, µετά την κατάργηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και έως ότου καταστούν
κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη. Το ιδιότυπο καθεστώς των διεθνών εντολών στο οποίο
είχαν υπαχθεί, παρουσίαζε διαβάθµιση και µάλιστα οι µορφές αυτών των εντολών διέφεραν
ως προς το πεδίο εφαρµογής τους και ως προς το εντολοδόχο κράτος.
Οι οµογενείς που διαµένουν στο εξωτερικό, κατά συνέπεια και όσοι
διαµένουν στην Τουρκία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Συρία, την Ιορδανία,
το Ισραήλ, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια µε
πολύ πιο απλές διαδικασίες και σε συντοµότερο χρόνο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος ΚΕΙ.
106

Άρθρο 35
∆ιατηρούµενες διατάξεις
Με το άρθρο αυτό διατηρούνται σε ισχύ οι εξής διατάξεις :
1.- Το άρθρο 40 του Ν. 1832/1989
Με το άρθρο 40 του Ν. 1832/89 υπήρξε πρόβλεψη για τα παιδιά που γεννήθηκαν από γάµο
Έλληνα µε αλλοδαπή ο οποίος κατέστη υποστατός µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.
1250/82. Τα παιδιά αυτά εφόσον είχαν γραφτεί σε µητρώα αρρένων και δηµοτολόγια, το
µεσοδιάστηµα 16-7-1982 έως 8-5-1984, µε νοµική βάση κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας το
άρθρο 1 εδ. α του ΚΕΙ ή το άρθρο 14 εδ. α του Αστικού Νόµου, έτους 1856 (λόγω γέννησης
από υποστατό γάµο Έλληνα πατέρα) θεωρήθηκαν ότι απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια,
από την ηµεροµηνία εγγραφής τους σε µητρώα αρρένων και δηµοτολόγια.
Με το αυτό άρθρο, υπήρξε πρόβλεψη και για τις συζύγους Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι
τέλεσαν γάµο που κατέστη υποστατός µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1250/82 και οι
οποίες γράφτηκαν σε δηµοτολόγια το µεσοδιάστηµα 16-7-1982 έως 8-5-1984, µε νοµική
βάση κτήσης της Ελληνικής τους Ιθαγένειας το άρθρο 4 του ΚΕΙ ή το άρθρο 21 Αστικού
Νόµου έτους 1856, (λόγω γάµου µε Έλληνα υπήκοο). Τα άτοµα αυτά θεωρούνται ότι
απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια, από την ηµεροµηνία εγγραφής τους στα δηµοτολόγια.
2.- Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 το οποίο αφορά στην απόκτηση
Ελληνικής Ιθαγένειας από οµογενείς προερχόµενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, κατοίκους των χωρών αυτών ή της Ελλάδας, και οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι Ειδικού
∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς ( Ε∆ΤΟ) .
Σηµειώνεται ότι τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας εφόσον κατέχουν Ειδικό ∆ελτίο
Ταυτότητας Οµογενούς, έχουν κριθεί δηλαδή ως οµογενείς, κατά την προβλεπόµενη από τον
νόµο διαδικασία και υποβάλλουν µεταγενέστερα αίτηµα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας,
τότε στη περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί εκ νέου κρίση της Ειδικής Επιτροπής η οποία και έχει ήδη
αποφανθεί για την οµογενειακή τους ιδιότητα κατά τη διαδικασία χορήγησης σ’ αυτούς του
Ε∆ΤΟ. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας εκδίδεται εφόσον φυσικά δεν
συντρέχει η προϋπόθεση του εδαφ. β΄ της παραγρ. 1του άρθρου 5 του παρόντος κώδικα.
Αυτονόητο είναι ότι η ως άνω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας πρέπει να
κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης προκειµένου αυτή να
µεριµνήσει για την άµεση ανάκληση της σχετικής απόφασης «περί χορήγησης Ε∆ΤΟ»
3.- Οι διατάξεις των άρθρων 59 παρ. 1 περίπτωση β του Ν. 2910/2001 και 8 παρ. 5 του Ν.
3146/2003 που αφορούν στον προσδιορισµό του ύψους του παραβόλου για την
πολιτογράφηση.
4.- Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν. 2910/2001 η οποία αφορά στην απόκτηση της
Ελληνικής Ιθαγένειας, ή του Ε∆ΤΟ από οµογενείς προερχόµενους από την πρώην ΕΣΣ∆ οι
οποίοι έχουν αφιχθεί στην Χώρα µας, πριν τις 2-5-2001 καθώς και από γονείς ή τέκνα
οµογενών που έχουν ήδη αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια ή Ε∆ΤΟ και οι οποίοι έρχονται
οποτεδήποτε στην χώρα µας.
Οι πιο πάνω διατάξεις, επειδή περιέχουν ένα ειδικό ρυθµιστικό πεδίο, κρίθηκε σκόπιµο, να
µην συµπεριληφθούν στο σώµα του παρόντος Κώδικα, που επιλαµβάνεται αποκλειστικά
θεµάτων Ιθαγένειας.
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Τέλος, ο Κώδικας ολοκληρώνεται µε τη ρητή αναφορά ότι η ισχύς του, αρχίζει από την
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Οι Περιφέρειες παρακαλούνται να µεριµνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας
εγκυκλίου στους ∆ήµους και τις Κοινότητες του χώρου ευθύνης τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ
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5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Φύλο :

Άνδρας

Γυναίκα

2. Ηλικία :
18-25
25-35
35-45
45-55
55 και άνω

3. Εθνικότητα :______________________________

4. Καταγωγή : ______________________________

5. Λόγοι μετανάστευσης:
οικονομικοί
πρόσφυγας/ ανιθαγενής
λοιποί

προσδιορίστε : _____________________________________

6. Επίπεδο εκπαίδευσης
πρωτοβάθμια
δευτεροβάθμια
τριτοβάθμια

7. Θέση απασχόλησης στη χώρα προέλευσης: ___________________________________

8. Θέση απασχόλησης στην Ελλάδα: ___________________________________________
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9. Τρόπος εισόδου στην Ελλάδα : ____________________________________________

10. Ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα: _________________________________________

11. Χρόνος διαμονής στην Ελλάδα (συνολικά)_____________________________________

12. Λόγος αίτησης για πολιτογράφηση : _________________________________________
_______________________________________________________________________

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
13. Δήμος στον οποίο κατατέθηκε η αίτηση πολιτογράφησης: ________________________

14. Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στο Δήμο: ___________________________________

15. Η αίτηση έγινε με πλήρη δικαιολογητικά (δήλωση, παράβολο, διαβατήριο, άδεια διαμονής,
πιστοποιητικό γέννησης, εκκαθαριστικό εφορίας)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

16. Κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στοιχεία χρήσιμα για τη διαμόρφωση
άποψης για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού και για το
ήθος και την προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου;
ΝΑΙ

Αναλυτικά:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ΟΧΙ

Για ποιο λόγο:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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17. Κλήθηκε σε συνέντευξη από την Επιτροπή Πολιτογράφησης (κλήση επί αποδείξη);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

18. Χρόνος απάντησης της Υπηρεσίας
____________________________
Δεν δόθηκε απάντηση

19. Ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε νέα αίτηση (παρέλευση 1 έτους)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :____________________________________________________________
________________________________________________________________________

20. Τρόπος αντιμετώπισης από το Δήμο/ Κοινότητα όπου κατατέθηκε η αίτηση
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

21. Τρόπος αντιμετώπισης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την κατάθεση επιπλέον
στοιχείων:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

22. Συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης: τρόπος αντιμετώπισης:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

23. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας πολιτογράφησης: _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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