
 
 

 Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 

 
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 

  
 
Αθήνα, 10/2/2014 
 
Αρ. πρωτ. Φ.76210/31222/13  

 

Ταχ. δ/νση: 
Τ.Κ.: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Ηλεκ. ταχυδ.: 

Σταδίου 31  
105 59 Αθήνα 
Λ. Κυριακάκη 
2131361621 
2131361616 
l.kiriakaki@ypes.gr  
omogen@ypes.gr  

Προς: 
 
 
 
 

 
 
Κοιν.: 

Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
της Χώρας 
Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Αστικής Κατάστασης & 
Κοινωνικών Υποθέσεων 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
α) Κεντρική Υπηρεσία 
Τµήµα Μελετών 
Ακαδηµίας 68, Τ.Κ.10678 
β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών 
 
 
 

Εγκύκλιος αριθµ.3 
 

Αποδοχή της αριθµ.401/2013 γνωµοδότησης του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010. 

Θέµα: 

 
Σχετ.: 1. Το αριθµ.πρωτ.1378/Φ.ΕΡ.10/2013/27-11-2013 έγγραφο του Γραφείου Ν.Σ. στο 

ΥΠ.ΕΣ και η συν/νη υπ’ αριθµ.401/2013 γνωµοδότηση. 
2. Τα αριθµ.πρωτ.Φ.76210/22108/20-08-2013, Φ.76210/18913/01-07-2013, 

Φ.76210/36740/26-11-2010, Φ.76210/73216/06-12-2007, Φ.76210/28768/26-06-
2007, Φ.76210/15074/02/06-07-2004 έγγραφά µας. 

3. Το αριθµ.πρωτ.Φ.1073/6292/05-07-2012  της Α.∆. Αττικής και τα συν/να του. 
4. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 

 

Σας αποστέλλουµε για ενηµέρωσή σας φωτοαντίγραφο της αριθµ.401/2013 γνωµοδότησης του 
Ε’ Τµήµατος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 
την 17/1/2014, σχετικά µε τα κωλύµατα πολιτογράφησης αλλοδαπών (άρθρο 5§1 περ.β, Ν. 
Ν.3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 2 του Ν.3838/2010) σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 128§2 Κ.Π.∆. 

Συνοπτικά συγκρατείται ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, η καταδίκη, κατ’ 
έφεση συνεκδίκασης περισσοτέρων της µία υποθέσεων, σε ποινή στερητικής της 
ελευθερίας συνολικά δώδεκα (12) µηνών δεν συνιστά κώλυµα πολιτογράφησης, 
υπό την προϋπόθεση των ακόλουθων συνθηκών: 

- από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1 και 114 του Π.Κ., προκύπτει 
ότι οι ποινές που προσµετρώνται σε µία συνολική ποινή διατηρούν την αυτοτέλειά 
τους και µετά τον καθορισµό της συνολικής ποινής και δεν απορροφώνται από 
αυτήν. Έτσι, ως ποινή η οποία παραγράφεται νοείται όχι η συνολική ποινή, αλλά καθεµία 
από τις ποινές που προσµετρήθηκαν στη συνολική ποινή. 
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- Βάσει των στοιχείων του φακέλου του εξετασθέντος ερωτήµατος διαπιστώθηκε ότι µε 
απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εφέσεων 
της καταδικασθείσας οµογενούς αλλοδαπής κατά τεσσάρων καταδικαστικών αποφάσεων 
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών και κατόπιν συνεκδίκασης αυτών (κατά τη 
δικονοµική δυνατότητα του άρθρου 128§2 Κ.Π.∆.), επιβλήθηκε ποινή συνολικά ενός έτους 
µε αναστολή για αδικήµατα που αφορούσαν παραβάσεις της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων 
κτισµάτων του Ν.1337/1983. Κάθε µία δε από τις επιδικασθείσες ποινές ανερχόταν στην 
ποινή της φυλάκισης τριών µηνών, η οποία δεν εµπίπτει ούτως ή άλλως στα κωλύµατα 
πολιτογράφησης του άρθρου 5§1 περ.β, Ν. Ν.3284/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήµερα. Παρέλκει συνεπώς, σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, ως άνευ σηµασίας 
η εξέταση λοιπών ζητηµάτων σχετικών µε τη χορήγηση αναστολής ή το χρόνο διάρκειας 
αυτής. 

Η ∆ιεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 
στην οποία κοινοποιείται οµοίως η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να προχωρήσει 
αντιστοίχως στην ολοκλήρωση εξέτασης της υπόθεσης της ενδιαφεροµένης οµογενούς 
αλλοδαπής υπηκόου Αλβανίας σύµφωνα µε τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στη σχετική 
γνωµοδότηση. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε για την κατάλληλη ενηµέρωση των καθύλη αρµόδιων  
Υπηρεσιών σας. 

 
 
 
    
    

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 

Ευ. Συρίγος 

 
Συνηµµένα: 

1. Φ/α αριθµ.401/2013 γνωµοδότησης (σελ.6) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής 
4. Γεν. ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
5. ∆/νση Ιθαγένειας (για την ενηµέρωση των υπαλλήλων) 
� Τµήµα Πολιτογραφήσεων Οµογενών Αλλοδαπών (ένα αντίγραφο για το αρχείο) 
6. ∆/νση Μ.Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.) 
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