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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 210 7233216; φαξ: 210 7233217; 

 e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

Παρατηρήσεις ε�ί του σχεδίου νόµου του Υ�ουργείου 

Εσωτερικών, Α�οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

«Πολιτική συµµετοχή οµογενών και αλλοδα�ών υ�ηκόων τρίτων 

χωρών �ου διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα»1  

 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

 Η συγκεκριµένη νοµοθετική Fρωτοβουλία του ΥFουργείου 

Εσωτερικών, ΑFοκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιαβούλευσης συνιστά ένα 

εξαιρετικά σηµαντικό βήµα µε στόχο την ουσιαστική ενσωµάτωση των 

νοµίµων µεταναστών Fου ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για αρκετά 

χρόνια και κυρίως των Fαιδιών τους Fου γεννήθηκαν ή µεγάλωσαν εδώ. Η 

Fρωτοβουλία αυτή κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στηρίζεται σε δύο 

Fυλώνες, οι οFοίοι FρέFει να χαρακτηρίζουν κάθε µέτρο και Fρακτική Fου 

άFτεται των ζητηµάτων της µετανάστευσης: αφενός το σεβασµό και την 

Fροώθηση των ανθρωFίνων δικαιωµάτων του συνόλου των ατόµων Fου 

διαβιούν στην ελληνική εFικράτεια και αφετέρου τη διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής αυτού του συνόλου σε συνδυασµό µε την εγγύηση της 

ασφάλειας των συνόρων. Η συγκεκριµένη νοµοθετική Fρωτοβουλία 

εFιχειρεί να εξασφαλίσει την Fλήρη αFόλαυση των δικαιωµάτων των 

ατόµων Fου νόµιµα και µακροχρόνια αFοτελούν κοµµάτι της ελληνικής 

κοινωνίας συµβάλλοντας στη γενική ευηµερία του τόFου, ενώ Fαράλληλα 

καθιστά σαφή τη στάση της ελληνικής Fολιτείας αFέναντι στην Fαράνοµη 

µετανάστευση. Πράγµατι, αFό καµία διάταξη του νοµοσχεδίου δεν 

                                                           

1 Οι Fαρούσες Fαρατηρήσεις υιοθετήθηκαν αFό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην αFό 

21.01.2010 συνεδρίασή της. Εισηγητές: ΑναFλ. Καθηγητής Λ.-Α. Σισιλιάνος, ΑντιFρόεδρος 

ΕΕ∆Α, εκFρόσωFος ΙΜ∆Α και Λ.-Μ. ΜFολάνη, εFιστηµονική συνεργάτιδα ΕΕ∆Α.  



2 

 

FροκύFτει η δυνατότητα αFόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας αFό άτοµα 

Fου διαβιούν χωρίς νοµιµοFοιητικά έγγραφα στην ελληνική εFικράτεια.  

 H ΕΕ∆Α θα ήθελε να σηµειώσει ότι αντιλαµβάνεται Fλήρως την 

αναγκαιότητα ύFαρξης ενός κριτηρίου, εν Fροκειµένω αυτού της 

νοµιµότητας, ως βασική FροϋFόθεση για τη δυνατότητα αίτησης κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας. Ωστόσο, διατυFώνει την ανησυχία της για το γεγονός 

ότι η Fρόσβαση στο καθεστώς νοµιµότητας, λόγω των µέτρων και Fρακτικών 

µεταναστευτικής Fολιτικής όFως έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα, έχει κατά 

καιρούς δηµιουργήσει Fροβλήµατα στην Fράξη.  

Η ΕΕ∆Α θα ήθελε σε αυτό το σηµείο να υFογραµµίσει, εν είδει 

εισαγωγικής Fαρατήρησης, ότι αυτό Fου συνεFάγεται η κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας είναι η κτήση της ιδιότητας του Έλληνα Fολίτη. Η 

ιδιότητα του Fολίτη σηµατοδοτεί το δεσµό ενός ατόµου µε ένα συγκεκριµένο 

Κράτος. Ο δεσµός αυτός βασίζεται στη βούληση του ατόµου να ανήκει σε µια 

συγκεκριµένη συντεταγµένη Fολιτεία αFοδεχόµενος τους νόµους και τις 

αξίες της και συµµετέχοντας στην Fολιτική κοινότητά της. Η ιδιότητα του 

Fολίτη, λοιFόν, δεν ταυτίζεται µε την Fολιτισµική ή εθνο-θρησκευτική 

ταυτότητά του.  

Τέλος, εFισηµαίνει ότι ο τίτλος του ΣχΝ δεν ανταFοκρίνεται στο 

κυρίως αντικείµενο Fου Fραγµατεύεται και συγκεκριµένα στην κτήση της 

ιδιότητας του Έλληνα Fολίτη αFό αλλοδαFούς Fου διαµένουν νόµιµα και 

µακροχρόνια στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου Fροτείνει την εξής αναδιατύFωση 

του τίτλου του ΣχΝ: «Κτήση της ιδιότητας του Έλληνα Fολίτη αFό 

αλλοδαFούς Fου διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα- 

Πολιτική συµµετοχή οµογενών και αλλοδαFών υFηκόων τρίτων χωρών Fου 

διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα» 

Αναφορικά µε τις συγκεκριµένες διατάξεις του ΣχΝ η ΕΕ∆Α έχει να 

Fαρατηρήσει τα κάτωθι:  

 



3 

 

ΙΙ. Κεφάλαιο Α΄ ∆υνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας α�ό 

τέκνα αλλοδα�ών �ου γεννήθηκαν ή �αρακολούθησαν σχολείο 

στην Ελλάδα 

 

Άρθρο 1 ΣχΝ (άρθρο 1Α ΚΕΙ) 

 

Παρ. 1: Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τέκνα αλλοδαFών Fου 

γεννιούνται στην Ελλάδα, η λεγόµενη «δεύτερη γενιά» µεταναστών, 

αFοκτούν την ελληνική ιθαγένεια υFό ορισµένες FροϋFοθέσεις. Η εξέλιξη 

αυτή συνιστά ένα Fολύ σηµαντικό βήµα καθώς για Fρώτη φορά εισάγεται 

στο ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας, το οFοίο µέχρι σήµερα διαFνεόταν µόνο 

αFό την αρχή του δικαίου του αίµατος (jus sanguinis), η αρχή του δικαίου 

του εδάφους (jus soli), η οFοία συναντάται αFοκλειστικά ή και σε 

συνδυασµό µε αυτή του δικαίου του αίµατος σε Fολλές έννοµες τάξεις.  

Αναφορικά µε την Fαρ. 1, εδ. (β) θα FρέFει να σηµειώσουµε ότι η 

διατύFωσή της είναι ελλειFτική και ότι για λόγους νοµικής Fληρότητας 

FρέFει να Fροστεθεί η φράση «[…] κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής 

του τέκνου στο δηµοτολόγιο του δήµου της µόνιµης κατοικίας του 

υ0οβάλλεται µε την 0αρέλευση της 0ενταετίας […]».  

Παρ. 2: Η διάταξη αυτή αφορά τέκνα αλλοδαFών, τα οFοία δεν έχουν 

γεννηθεί στην Ελλάδα, ωστόσο έχουν έρθει στη χώρα σε µικρή ηλικία και 

γι’ αυτό, άλλωστε, έχουν ενταχθεί στο ελληνικό εκFαιδευτικό σύστηµα, τη 

λεγόµενη «µιάµιση γενιά». Η ΕΕ∆Α θεωρεί εύλογη τη διάκριση µεταξύ των 

τριών Fρώτων τάξεων υFοχρεωτικής εκFαίδευσης και των οFοιωνδήFοτε 

άλλων έξι δεδοµένης της σηµασίας των Fρώτων τάξεων για την εκµάθηση 

της ελληνικής γλώσσας αλλά και της διαδικασίας ένταξης του Fαιδιού. 

ΕFιFλέον, FρέFει να σηµειωθεί ότι η διάταξη αφορά τέκνα αλλοδαFών τα 

οFοία κατά την ενηλικίωσή τους βρίσκονται νόµιµα στη χώρα, καθώς σε 

άλλη FερίFτωση δεν είναι δυνατό να υFοβάλουν δήλωση στο δήµο της 

µόνιµης κατοικίας τους. Το στοιχείο αυτό θα FρέFει να καταστεί σαφές, 

έστω στην Αιτιολογική Έκθεση του ΣχΝ, Fρος αFοφυγή Fαρερµηνειών. 
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ΕFίσης, δεδοµένου ότι η φοίτηση στο νηFιαγωγείο έχει καταστεί 

υFοχρεωτική, σκόFιµο θα ήταν να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω διάταξη 

αναφέρεται στις τρεις Fρώτες τάξεις του δηµοτικού.  

Κοινή δήλωση γονέων: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ΣχΝ τέκνο 

αλλοδαFών αFοκτά την ελληνική ιθαγένεια αν Fληρούνται οι ουσιαστικές 

FροϋFοθέσεις Fου ορίζονται εφόσον υFοβληθεί κοινή δήλωση των γονέων 

του και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο. Η διατύFωση, ωστόσο, της Fαρ. 1 

του άρθρου 1 ΣχΝ δεν καθιστά σαφές ότι FροϋFόθεση για την κτήση 

ιθαγένειας αFό τέκνο αλλοδαFών Fου γεννήθηκε στην Ελλάδα είναι η 

νόµιµη διαµονή και των δύο γονέων, εκτός εάν ένας εκ των δύο διαµένει στο 

εξωτερικό. ΥFενθυµίζουµε ότι βάσει του άρθρου 84, Fαρ. 1 του Ν. 

3386/2005 αλλοδαFοί, οι οFοίοι δε βρίσκονται νόµιµα στη χώρα δε µFορούν 

να συναλλαγούν µε τις δηµόσιες υFηρεσίες. ΣυνεFώς, η υFοβολή κοινής 

δήλωσης στην FερίFτωση Fου ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Fαράνοµος 

καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη. Ως εκ τούτου, σκόFιµο είναι να καταστεί 

σαφές ότι η Fαρ. 1 του άρθρου 1 ΣχΝ αναφέρεται α) σε αλλοδαFούς γονείς, 

οι οFοίοι διαµένουν και οι δύο νόµιµα στη χώρα, αλλά η χρονική 

FροϋFόθεση της Fενταετίας αFαιτείται να συντρέχει µόνο στο FρόσωFο του 

ενός και β) σε αλλοδαFούς γονείς ο ένας εκ των οFοίων διαµένει νόµιµα στη 

χώρα για Fέντε έτη ενώ ο άλλος διαµένει στο εξωτερικό. Παρατηρείται 

ειδικά ότι στη δεύτερη αυτή FερίFτωση δεν συντρέχει κανένας λόγος 

Fαρανοµίας στο FρόσωFο του γονέα Fου διαµένει στο εξωτερικό και ότι 

µFορεί να Fροβεί στη σχετική δήλωση στο αρµόδιο ελληνικό Fροξενείο. 

ΕFιFλέον, η Fλήρωση της FροϋFόθεσης της κοινής δήλωσης είναι εκ 

των Fραγµάτων αδύνατη για τις FεριFτώσεις των µονογονεϊκών 

οικογενειών. Κατά συνέFεια θα FρέFει να υFάρξει Fρόβλεψη Fερί υFοβολής 

δήλωσης µόνο αFό τον ένα γονέα εφόσον ασκεί µόνος τη γονική µέριµνα του 

τέκνου.  

Σηµειώνουµε, δε, ότι η Fαρ. 3 του άρθρου 1 ΣχΝ FροβλέFει τη 

δυνατότητα υFοβολής αίτησης αFό το ενδιαφερόµενο τέκνο µετά την 

ενηλικίωσή του, εάν µέχρι τότε δεν έχει υFοβληθεί η κοινή δήλωση των 
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γονέων. Η διάταξη αυτή στόχο έχει να καλύψει τις FεριFτώσεις εκείνες Fου 

οι γονείς του τέκνου δεν εFιθυµούν να αFοκτήσει την ελληνική ιθαγένεια 

και ως εκ τούτου δεν Fροβαίνουν στην αίτηση, ενώ το ίδιο το τέκνο µετά την 

ενηλικίωσή του εFιθυµεί Fράγµατι να την αFοκτήσει. ∆εν έχει στόχο να 

καλύψει τυχόν τυFικά κωλύµατα ως Fρος την κοινή υFοβολή της αίτησης. 

Το γράµµα της διάταξης καλύFτει, βέβαια, και αυτά τα Fροβλήµατα. Ωστόσο, 

σκόFιµο θα ήταν να υFάρξει ειδική Fρόβλεψη για τις ως άνω FεριFτώσεις 

έτσι ώστε το τέκνο αλλοδαFών Fου Fληροί τις ουσιαστικές FροϋFοθέσεις για 

την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας να µην καθίσταται δέσµιο τυFικών και 

µόνο κωλυµάτων –της µη δυνατότητας υFοβολής κοινής δήλωσης- έως ότου 

ενηλικιωθεί.  

Εκούσια α�οβολή ιθαγένειας: ∆εδοµένου ότι βάσει του άρθρου 1 

ΣχΝ τέκνο αλλοδαFών µFορεί να αFοκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε 

κοινή δήλωση των γονέων του θα FρέFει να υFάρξει Fρόβλεψη της 

δυνατότητας αFοβολής αυτής µετά την ενηλικίωσή του. Ως εκ τούτου 

Fροτείνεται η εFέκταση της εφαρµογής του άρθρου 19 του Ν. 3284/2004 

«αFώλεια της ελληνικής ιθαγένειας τέκνων Fολιτογραφηθέντων Ελλήνων» 

και στις FεριFτώσεις Fου καλύFτει το άρθρο 1 ΣχΝ.  

Στο σηµείο αυτό, η ΕΕ∆Α θα ήθελε να εFισηµάνει ότι τα τέκνα 

αλλοδαFών Fου θα αFοκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια σε Fολλές 

FεριFτώσεις θα έχουν και την ιθαγένεια των γονέων τους. ΑFό το γεγονός 

αυτό µFορεί να ανακύψουν διάφορα ζητήµατα, όFως αυτό των σωρευτικών 

στρατιωτικών υFοχρεώσεων, τα οFοία η Ελληνική Πολιτεία θα κληθεί να 

αντιµετωFίσει. Ειδικά, ως Fρος το ζήτηµα των σωρευτικών υFοχρεώσεων η 

ΕΕ∆Α κάνει ειδική µνεία στο άρθρο 21 της ΕυρωFαϊκής Σύµβασης για την 

Ιθαγένεια του 1997 Fου Fροσφέρει µία δίκαιη και ισορροFηµένη λύση και 

µε την αφορµή αυτή καλεί την Πολιτεία να εξετάσει το ζήτηµα της κύρωσης 

της εν λόγω Σύµβασης.  

 

 



6 

 

ΙΙ. Κεφάλαιο Β΄ Εναρµόνιση του θεσµού της �ολιτογράφησης µε 

τις α�αιτήσεις του κράτους δικαίου 

 

Α) Άρθρο 2 ΣχΝ (άρθρο 5 ΚΕΙ)  

 

Στοιχείο (β): Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι η διατύFωση του στοιχείου (β) µε 

την αFαρίθµηση ενός αρκετά µεγάλου αριθµού αδικηµάτων δεν καθιστά 

σαφή τη ratio της διάταξης, ειδικά αν λάβει κάFοιος υFόψη του ότι 

αδικήµατα τελείως διαφορετικής βαρύτητας –όFως F.χ. το αδίκηµα της 

Fροδοσίας της χώρας και αυτό της κλοFής- συνεFάγονται ακριβώς τις ίδιες 

δυσµενείς συνέFειες ως Fρος την Fολιτογράφηση. Η ύFαρξη ενός µεγάλου 

αριθµού αδικηµάτων η τέλεση των οFοίων, ανεξαρτήτως Fοινής και χρόνου 

έκδοσης της καταδικαστικής αFόφασης, καθιστά αδύνατη την Fρόσβαση στις 

τυFικές FροϋFοθέσεις Fολιτογράφησης συνιστά ένα αρκετά εFαχθές µέτρο.  

Η ΕΕ∆Α θεωρεί σκόFιµο να ισχύσει µία γενική διάταξη σύµφωνα µε 

την οFοία ο αιτών θα FρέFει να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα την 

τελευταία εικοσαετία "ριν α"ό την υ"οβολή της αίτησης "ολιτογράφησης για 

κακούργηµα. ΕFιFλέον, και σε συνδυασµό µε την ως άνω Fρότασή της, η 

ΕΕ∆Α καλεί την Πολιτεία να Fροβεί σε µία σοβαρή αναθεώρηση του 

καταλόγου των αδικηµάτων Fου Fεριλαµβάνονται στο στοιχείο (β), 

διατηρώντας µόνο σοβαρότατες κατηγορίες αδικηµάτων, όFως αυτά Fου 

στρέφονται κατά των συµφερόντων του ελληνικού κράτους2 και τα διεθνή 

εγκλήµατα,3 η τέλεση των οFοίων οFοτεδήFοτε δικαιολογεί την αFόρριψη 

prima facie µίας αίτησης Fολιτογράφησης.  

Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι µε αυτόν τον τρόFο θα καταστεί σαφής η ratio της 

διάταξης. ΕFιFλέον, υFενθυµίζεται ότι η αρµόδια υFηρεσία Fου Fροβαίνει 

στην εξέταση της αίτησης Fολιτογράφησης ζητά αυτεFαγγέλτως Fοινικό 

µητρώο δικαστικής χρήσης του αιτούντος. Η θέσFιση, δε, υFοχρέωσης 

αιτιολόγησης της αFόρριψης αίτησης Fολιτογράφησης δίνει τη δυνατότητα 

                                                           

2 ΌFως Fροσβολές του Fολιτεύµατος (άρθρο 134 ΠΚ εF.) και Fροδοσία της χώρας (άρθρο 

138 ΠΚ εF.).  
3 ΌFως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου.  
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στη διοίκηση να αναφέρει ως εύλογη αιτία άρνησης χορήγησης της 

ελληνικής ιθαγένειας την καταδίκη του αιτούντος για κάFοιο αδίκηµα. 

Κατά συνέFεια η ΕΕ∆Α κρίνει αFαραίτητη την αναδιατύFωση της διάταξης.  

Σε κάθε FερίFτωση η ΕΕ∆Α κρίνει σκόFιµη τη διατήρηση της 

τροFοFοίησης του Ν. 3284/2004 Fου εFέφερε το άρθρο 41, Fαρ. 1 του Ν. 

3731/2008,4 το οFοίο κατάργησε το κώλυµα για την Fολιτογράφηση Fου 

σχετίζεται µε τις Fαραβάσεις της νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και 

κίνηση αλλοδαFών στην Ελλάδα. Σύµφωνα, µάλιστα και µε την Αιτιολογική 

Έκθεση του Ν. 3731/2008 «το FαραFάνω κώλυµα αFοτελεί ανάσχεση στην 

ευρύτερη FροσFάθεια της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, η οFοία 

κορυφώνεται µε την αFόκτηση αFό αυτούς άρρηκτων δεσµών µε τη χώρα 

υFοδοχής και, τελικά, µε την Fολιτογράφησή τους», εάν λάβουµε, µάλιστα 

υFόψη µας, ότι στη συνέχεια τα εν λόγω άτοµα νοµιµοFοιήθηκαν. 

Ειδικότερα για τους Fρόσφυγες –ως Fρος τους οFοίους δεν εFιτρέFεται η 

εFιβολή Fοινικών κυρώσεων λόγω Fαράνοµη εισόδου ή διαµονής-5 η 

κατάργηση του ως άνω κωλύµατος για την Fολιτογράφηση το 2008, είχε 

ιδιαίτερη σηµασία καθώς τους αFάλλαξε αFό τη χρονοβόρα και δαFανηρή 

διαδικασία εFανάληψης και άρσης των δυσµενών αFοτελεσµάτων των δικών 

µε τις οFοίες είχαν καταδικασθεί, το Fρώτον, για Fαράνοµη είσοδο στη 

χώρα.  

Στοιχείο (δ): Το στοιχείο (δ) θέτει ως FροϋFόθεση Fολιτογράφησης 

τη νόµιµη διαµονή του αιτούντος στην Ελλάδα για Fέντε συνολικά έτη την 

τελευταία δεκαετία Fριν αFό την υFοβολή της αίτησης Fολιτογράφησης. 

ΣκόFιµο θα ήταν να Fροβλεφθεί ευνοϊκότερο χρονικό διάστηµα νόµιµης 

Fαραµονής για τους αναγνωρισµένους Fρόσφυγες, κάτι άλλωστε Fου 

FροέβλεFε ο Ν. 3284/2004. Πέραν του ότι και ο Ν. 3284/2004 αναγνώριζε 

την ανάγκη διαφορετικής µεταχείρισης των αναγνωρισµένων Fροσφύγων, 

                                                           

4 «Το FροβλεFόµενο στις διατάξεις του άρθρου 5 Fαράγραφος 1 FερίFτωση β' του ν. 

3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) κώλυµα Fου αναφέρεται στη µη ύFαρξη τελεσίδικης καταδίκης, 

ανεξαρτήτως Fοινής και χρόνου έκδοσης καταδικαστικής αFόφασης, για Fαραβάσεις της 

νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαFών στην Ελλάδα, καταργείται. Η 

κατάργηση του κωλύµατος αυτού καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις 

Fολιτογράφησης.» 
5 Άρθρο 31, Fαρ. 1 της Σύµβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων. 
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σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Σύµβασης της Γενεύης για το καθεστώς των 

Fροσφύγων6 «αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα διευκολύνουν, εν τω µέτρω του 

δυνατού, την αφοµοίωσιν και Fολιτογράφησιν των Fροσφύγων. Θα 

FροσFαθήσουν ειδικώτερον, να εFιταχύνουν την διαδικασία της 

Fολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τω µέτρω του δυνατού, τα 

δηµοσιονοµικά βάρη της τοιαύτης διαδικασίας». Σηµειώνουµε, δε, ότι η ίδια 

υFοχρέωση διευκόλυνσης της διαδικασίας Fολιτογράφησης ισχύει και για 

τους ανιθαγενείς,7 σύµφωνα µε το άρθρο 32 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το 

Καθεστώς των Ανιθαγενών του 19548 και τους οFοίους ο Ν. 3284/2004 είχε 

υFαγάγει στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις Fου ίσχυαν για τους 

αναγνωρισµένους Fρόσφυγες. ΣυνεFώς, θα FρέFει γι’ αυτές τις κατηγορίες 

αλλοδαFών να ισχύσει ευνοϊκότερη χρονική FροϋFόθεση.  

ΕFιFλέον, το στοιχείο (δ) FροβλέFει ότι για τους οµογενείς και τους 

κατόχους της ιθαγένειας κράτους µέλους της ΕυρωFαϊκής Ένωσης δεν 

αFαιτείται η χρονική FροϋFόθεση της Fενταετούς διαµονής. Η 

διαφοροFοίηση µεταξύ αλλογενών και οµογενών συνιστά έναν ιστορικό 

Fυλώνα του δικαίου της ελληνικής ιθαγένειας και της ίδιας της 

συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής Fολιτείας. Ωστόσο, οι λόγοι για τους 

οFοίους διατηρείται η διάκριση µεταξύ οµογενών και αλλογενών δεν 

µFορούν να οδηγούν σε διαφοροFοιητικές ρυθµίσεις αναφορικά µε την 

κτήση της ελληνικής ιθαγένειας τέτοιας έκτασης, όFως η υFό εξέταση. 

Εξάλλου, οι διαφοροFοιήσεις µεταξύ αλλογενών και οµογενών έχουν 

εFικριθεί και αFό την ΕυρωFαϊκή ΕFιτροFή κατά του Ρατσισµού και της 

Μισαλλοδοξίας.9 ΕFιFλέον, η ασυµβατότητα της εν λόγω διαφοροFοίησης µε 

                                                           

6 Έχει κυρωθεί αFό την Ελλάδα µε το Ν∆ 3989/1959 (ΦΕΚ Α΄ 201). 
7 ΥFενθυµίζεται ότι τα Fαιδιά Fου γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος ως ανιθαγενή αFοκτούν 

αFό τη γέννησή τους την ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 1, Fαρ. 2 Ν. 3284/2004) σε 

συµµόρφωση µε το άρθρο 7 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Βλ. ∆. 

Κατραµάδος, «Άρθρο 7-∆ικαίωµα στο όνοµα και στην ιθαγένεια. ∆ικαίωµα να γνωρίζει τους 

γονείς του» στο Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, Χ. ΑνθόFουλος (εFιµ.) Η ∆ιεθνής 

Σύµβαση για τα δικαιώµατα του "αιδιού και η εσωτερική έννοµη τάξη: Ερµηνεία κατ’άρθρο, 

(Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002), σελ. 70-73.  
8 Ν. 139/1975 (ΦΕΚ Α΄ 176).  
9 ΕυρωFαϊκή ΕFιτροFή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας, Τρίτη Έκθεση για την 

Ελλάδα, Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2004, CRI (2004) 24, Fαρ. 60-65.  
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το άρθρο 5 της ΕυρωFαϊκής Σύµβασης για την Ιθαγένεια του 1997,10 θα 

FρέFει να Fροβληµατίσει την ελληνική Πολιτεία, Fαρά το γεγονός ότι η 

τελευταία δεν έχει εFικυρωθεί αFό την Ελλάδα.  

ΕFίσης, σε ό,τι αφορά τους κατόχους ιθαγένειας κράτους µέλους της 

ΕυρωFαϊκής Ένωσης και εν όψει και της ενδεχόµενης Fεραιτέρω 

διεύρυνσης της ΕΕ, η διευκόλυνση αυτή στο µέτρο Fου δεν συνιστά 

υFοχρέωση της Πολιτείας αFό το ενωσιακό δίκαιο δεν κρίνεται σκόFιµη. Ως 

εκ τούτου, η ΕΕ∆Α καλεί την Πολιτεία να αναθεωρήσει την έκταση της ως 

άνω διαφοροFοίησης και να τεθεί η ίδια χρονική FροϋFόθεση για τους 

οµογενείς, τους κατόχους ιθαγένειας κράτους µέλους της Ευρω"αϊκής Ένωσης, 

τους αναγνωρισµένους "ρόσφυγες και τους ανιθαγενείς.  

 

Β) Άρθρο 3 ΣχΝ (άρθρο 6 ΚΕΙ)  

 

Στοιχείο (α): Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή ο αλλοδαFός Fου 

εFιθυµεί να Fολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υFοβάλλει τη σχετική αίτηση στο 

δήµο ή την κοινότητα του τόFου διαµονής του. Σύµφωνα µε το στοιχείο (α): 

«Η δήλωση αυτή γίνεται ενώFιον του δηµάρχου µε την Fαρουσία δύο 

Ελλήνων Fολιτών ως µαρτύρων». Θα FρέFει να Fροστεθεί και η φράση 

«ενώFιον του Fροέδρου της κοινότητας», η οFοία Fροφανώς έχει 

Fαραλειφθεί εκ Fαραδροµής, δεδοµένου ότι η αίτηση Fολιτογράφησης 

υFοβάλλεται και στην κοινότητα του τόFου διαµονής.  

Στοιχείο (δ): Προτείνεται να εFεκταθεί η αFαλλαγή αFό την 

Fροσκόµιση FιστοFοιητικού γέννησης και στους ανιθαγενείς.  

Στοιχείο (στ): Ειδικά σε ό,τι αφορά τους οµογενείς, τους κάτοχους 

ιθαγένειας κράτους µέλους της ΕυρωFαϊκής Ένωσης, τους αναγνωρισµένους 

Fολιτικούς Fρόσφυγες και τους ανιθαγενείς µε το σκεFτικό Fου 

αναFτύχθηκε ανωτέρω αναφορικά µε τη χρονική FροϋFόθεση της 

Fενταετούς διαµονής τους, Fροτείνεται η καταβολή µειωµένου Fαραβόλου.  

                                                           

10 Άρθρο 5 - Μη διάκριση: 1. Οι κανόνες για την ιθαγένεια ενός Κράτους Μέρους δεν θα 

Fεριλαµβάνουν διαφοροFοιήσεις ή Fρακτικές Fου ενέχουν διάκριση λόγω φύλου, 

θρησκείας, φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής Fροέλευσης.  
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ΕFιFλέον, η ΕΕ∆Α Fροτείνει τη συµFερίληψη του Αριθµού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στα αFαραίτητα δικαιολογητικά 

Fολιτογράφησης. Ο ΑΜΚΑ, µετά τη γενική εφαρµογή του, αFοτελεί 

ουσιαστικά την ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε διαµένοντος στη 

χώρα και συνηγορεί στη διαFίστωση της ένταξης στην κοινωνία µε 

δικαιώµατα και υFοχρεώσεις αFό την αρµόδια ΕFιτροFή Πολιτογράφησης.  

 

Γ) Άρθρο 5 ΣχΝ (άρθρο 8 ΚΕΙ) 

 

  Η Fαρ. 2 FροβλέFει ότι Fλέον «η αFόρριψη αίτησης 

Fολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας». Ο ισχύων ΚΕΙ δεν FροβλέFει την υFοχρέωση αιτιολόγησης 

θετικής αFόφασης, Fαρόλο Fου αυτό συµβαίνει στην Fράξη, ενώ ρητώς 

ορίζει ότι η αFορριFτική αFόφαση δεν αιτιολογείται. Το ΣτΕ έχει κρίνει ότι 

«η Fολιτογράφηση αλλοδαFού αFοτελεί κυριαρχικό δικαίωµα της Fολιτείας, 

η οFοία το ασκεί σε κάθε FερίFτωση, καταρχήν, ελεύθερα. Για το λόγο αυτό, 

άλλωστε, FροβλέFεται ότι η αFόρριψη αιτήµατος για Fολιτογράφηση δεν 

χρειάζεται αιτιολογία […]».11 ΕFιFλέον, όµως, έχει κρίνει ότι «η 

αFορριFτική του αιτήµατος Fολιτογράφησης αFόφαση ναι µεν δε χρειάζεται 

αιτιολογία, Fάντως όµως όταν στη σχετική αFορριFτική αFόφαση ή σε άλλο 

έγγραφο στο οFοίο γίνεται ρητή FαραFοµFή αναφέρονται ειδικοί λόγοι για 

τους οFοίους η ∆ιοίκηση αρνήθηκε την Fολιτογράφηση, οι λόγοι αυτοί 

FρέFει να είναι νόµιµοι, Fράγµα Fου ελέγχεται αFό τον ακυρωτικό 

δικαστή».12  

  Η υFοχρέωση αιτιολόγησης Fου FροβλέFει το ΣχΝ συνιστά 

σηµαντικότατη εξέλιξη στο δίκαιο της ιθαγένειας, η οFοία συνεFάγεται τη 

µεταβολή της φύσης της Fράξης αFονοµής ιθαγένειας καθώς θα υFόκειται 

Fλέον στον ακυρωτικό έλεγχο των δικαστηρίων. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι αυτή η 

τροFοFοίηση συµµορφώνεται µε τις αρχές της νοµιµότητας και του κράτους 

δικαίου, αλλά και το άρθρο 11 της ΕυρωFαϊκής Σύµβασης για την Ιθαγένεια 

                                                           

11 ΣτΕ 1242/2007.  
12 ΣτΕ 2279/1990, 1159/1991, 474/2005, 1242/2007.  
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του 1997 Fου εισάγει την υFοχρέωση αιτιολόγησης των αFοφάσεων 

Fολιτογράφησης. ΕFιFλέον, η ΕΕ∆Α είναι της άFοψης ότι τυχόν 

Fροβληµατισµοί για το Fώς θα λειτουργήσει στην Fράξη ο δικαστικός 

έλεγχος της αFορριFτικής αFόφασης, ιδίως όταν αυτή στηρίζεται σε λόγους 

εθνικής ασφάλειας στο µέτρο Fου οι σχετικές Fληροφορίες δεν είναι 

κοινοFοιήσιµες, µFορούν εύκολα να ξεFεραστούν. Σύµφωνα µε τη 

νοµολογία του ΣτΕ «ο αFόρρητος χαρακτήρας ενός εγγράφου µFορεί µεν να 

δικαιολογήσει αντίστοιχο Fεριορισµό του δικαιώµατος των διαδίκων να 

λάβουν γνώση του διαβιβασθέντος φακέλου, όχι όµως και την µη διαβίβαση 

του εγγράφου αυτού στο δικαστήριο. […] ΕFοµένως, σε FερίFτωση κατά την 

οFοία η αιτιολογία της Fροσβληθείσης µε αίτηση ακύρωσης διοικητικής 

Fράξεως βασίζεται σε αFόρρητο στοιχείο, η ∆ιοίκηση δεν υFοχρεούται µεν 

να αναφέρει στο σώµα της Fράξεως τα Fραγµατικά δεδοµένα Fου 

FροκύFτουν αFό το στοιχείο αυτό, υFοχρεούται, όµως, να το θέσει υF’όψη 

του ∆ικαστηρίου κατά τρόFο συµβατό µε τον αFόρρητο χαρακτήρα του, το δε 

∆ικαστήριο θα χωρήσει σε κρίση Fερί της νοµιµότητας της αιτιολογίας της 

Fροσβαλλόµενης Fράξεως, χωρίς να θέσει το στοιχείο αυτό υF’όψη των 

διαδίκων και χωρίς να εκθέσει, στην αFόφασή του, το Fεριεχόµενό του».13  

  Τέλος, η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι για λόγους νοµικής Fληρότητας η 

σχετική διάταξη θα FρέFει να FροβλέFει ότι κάθε αFόφαση 

Fολιτογράφησης, είτε θετική είτε αρνητική, αιτιολογείται. 

 

 Ε) Άρθρο 19 ΣχΝ 

 

Η εξαίρεση των εκκρεµουσών αιτήσεων Fολιτογράφησης ή 

καθορισµού ιθαγένειας αFό την τήρηση Fροθεσµιών αντιτίθεται στο Fνεύµα 

του ΣχΝ στο µέτρο Fου δεν υFάρχει καµία Fρόβλεψη σχετικά µε αυτές και 

µFορεί να δηµιουργήσει Fαράδοξες καταστάσεις. Θα Fαρουσιαστεί το 

φαινόµενο των αιτήσεων δύο ταχυτήτων ενώFιον της ίδιας υFηρεσίας, εκ 

των οFοίων αυτές Fου έχουν κατατεθεί µετά την ψήφιση του νόµου να 

                                                           

13 ΣτΕ 1116/2009, 4600/2005.  
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διεκFεραιωθούν ίσως και Fριν ξεκινήσει η εξέταση αυτών Fου κατατέθηκαν 

υFό το Fροϊσχύσαν καθεστώς. Βεβαίως, είναι κατανοητή η ανάγκη 

διευθέτησης των εκκρεµουσών αιτήσεων χωρίς κίνδυνο κατάρρευσης του 

συστήµατος. Αυτό µFορεί, ωστόσο, να αντιµετωFιστεί µε τη σταδιακή 

αFορρόφησή τους σε βάθος χρόνου. Είναι αναγκαίο να οριστεί µία 

καταληκτική Fροθεσµία µέσα στην οFοία θα διεκFεραιωθεί η εξέταση των 

εκκρεµουσών αιτήσεων, Fχ. διετία ή τριετία αFό την έναρξη ισχύος του 

νόµου.  

 

ΙΙΙ. Κεφάλαιο Γ΄ Συµµετοχή στις εκλογές της �ρωτοβάθµιας 

το�ικής αυτοδιοίκησης  

 

Η ΕΕ∆Α θέλει να εκφράσει την ικανοFοίησή της για την 

Fρωτοβουλία αυτή της Πολιτείας, η οFοία αFοτελεί ένα σηµαντικό βήµα για 

την κοινωνική ένταξη των αλλοδαFών Fου ζουν νόµιµα και µόνιµα στη 

χώρα µας, Fαρόλο Fου τέτοια υFοχρέωση δεν υφίσταται εκ του διεθνούς 

δικαίου, αλλά µόνον αFό το ενωσιακό δίκαιο ως Fρος τους Fολίτες κράτους 

µέλους της ΕΕ. Η ΕΕ∆Α, µάλιστα, ήδη αFό το 2005 µε αφορµή τις 

Fαρατηρήσεις εFί του Ν. 3386/2005 είχε Fροτείνει τη χορήγηση του 

δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους εFί µακρόν διαµένοντες 

αλλοδαFούς ως Fρος τις εκλογές της Fρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης.14  

Η ΕΕ∆Α, ωστόσο, θεωρεί σκόFιµο να αFοδοθούν Fολιτικά δικαιώµατα 

υFό τους Fεριορισµούς του άρθρου 15 ΣχΝ και στις κατηγορίες αλλοδαFών 

Fου έχουν τα ουσιαστικά Fροσόντα Fου αFαριθµεί το άρθρο 12 ΣχΝ 

ανεξάρτητα αFό τον τύFο της άδειας Fαραµονής τους. Ειδικότερα, η ΕΕ∆Α 

είναι της άFοψης ότι οι αλλοδαFοί, οι οFοίοι σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του 

Fαρόντος ΣχΝ Fληρούν την FροϋFόθεση της Fενταετούς νόµιµης και 

συνεχούς Fαραµονής στην Ελλάδα ώστε να είναι σε θέση να υFοβάλουν 

αίτηση Fολιτογράφησης, θα FρέFει να έχουν τα FροβλεFόµενα αFό το ΣχΝ 

Fολιτικά δικαιώµατα στις εκλογές της Fρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, εφόσον 

                                                           

14 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις εFί του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212) ‘Είσοδος και διαµονή 

υFηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική ΕFικράτεια’», Έκθεση 2005, σελ. 141, σελ. 153.  
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εFιθυµούν να εγγραφούν στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους. Η 

λογική Fίσω αFό την Fρόταση αυτή έγκειται: α) στο γεγονός ότι και για τις 

αFαριθµούµενες στο ΣχΝ κατηγορίες αλλοδαFών αFαιτείται η χρονική 

FροϋFόθεση της Fενταετίας και συνεFώς δεν καθίσταται λογικά σαφές σε τι 

διαφοροFοιείται η µία κατηγορία αFό την άλλη, καθώς διαφαίνεται ότι η 

Fενταετία λειτουργεί ως ένα κατ’αρχήν κριτήριο κοινωνικής ένταξης Fου 

δικαιολογεί την αναγνώριση των ως άνω δικαιωµάτων. Εφόσον Fαρέχεται η 

δυνατότητα αίτησης Fολιτογράφησης και στις λοιFές κατηγορίες 

αλλοδαFών, δηλαδή της δυνατότητας αFόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα 

Fολίτη, είναι λογικό, σε ένα Fρώτο στάδιο, να τους δοθούν τα FροβλεFόµενα 

εκλογικά δικαιώµατα. β) ΕFιFλέον, η δυνατότητα εγγραφής στους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους και για τις ως άνω κατηγορίες αλλοδαFών µFορεί να 

λειτουργήσει και ως αFόδειξη της κοινωνικής τους ένταξης και δυνατότητας 

ενεργούς συµµετοχής στην Fολιτική ζωή της χώρας για τους σκοFούς της 

Fολιτογράφησης. 

Αθήνα, 21.01.2010 


