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Θέμα: Αναφορά 0957/2007, του Γεωργίου Δεσκουλίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εξαίρεση από κοινωνικά προγράμματα της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, έλληνας υπήκοος ο οποίος επέστρεψε από τη Ρωσία στην Ελλάδα το 1991, 
ισχυρίζεται ότι δεν μπόρεσε να επωφεληθεί των προγραμμάτων επανένταξης εκπατρισθέντων
της ΕΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η οικογένειά του δεν συμπεριλήφθηκε στους επίσημους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους και δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από κανένα πρόγραμμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι δεν του χορηγήθηκε το καθεστώς της ιθαγένειας και τα 
ακόλουθα επιδόματα που θεωρεί ότι του οφείλει το ελληνικό κράτος, και επίσης υποστηρίζει 
ότι πρόκειται για μια εσκεμμένη παρακράτηση πόρων η οποία ισοδυναμεί με κατάχρησή 
τους. Εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όταν η OLAF εξέτασε αυτόν τον 
ισχυρισμό, απεφάνθη ότι δεν συνέτρεχε λόγος για να επιληφθεί της υπόθεσης.

Όπως επεσήμανε η Επιτροπή στο πλαίσιο πολλών άλλων αναφορών, το ύψος των 
προσωπικών επιδομάτων και οι όροι επιλεξιμότητας για αυτά είναι θέματα που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η κοινοτική αρμοδιότητα αφορά μόνο την περίπτωση 
κατά την οποία ένας πολίτης της ΕΕ έχει ασκήσει το δικαίωμά του ή το δικαίωμά της στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο που είναι αρμόδιο για 
τα επιδόματά του. Δεν πρόκειται για αυτήν την περίπτωση στην παρούσα αναφορά. Επίσης, η 
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Επιτροπή έχει επανειλημμένα επισημάνει στο πλαίσιο πολλών άλλων αναφορών, ότι ο 
καθορισμός της εθνικής ιθαγένειας είναι επίσης θέμα που άπτεται της εθνικής αρμοδιότητας. 
Ως εκ τούτου, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης ότι δεν 
μπορεί να δώσει συνέχεια στους ισχυρισμούς του αναφέροντος επειδή δεν πρόκειται για 
ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί να θεωρηθεί οριστική. Η Επιτροπή δεν 
μπορεί παρά να το επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει περαιτέρω το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό.
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