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ΠΡΟΣ :Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας

ΘΕΜΑ : BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο
Σχετ : Το υπ'αρ.πρωτ. Φ.82215/16414/23.9.2019 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από την 1η.2.2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται επισήμως τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα,
αλλά σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης που έχει κυρωθεί και ισχύει (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 29/7/31.1.2020), για μία μεταβατική περίοδο έντεκα (11) μηνών, δηλαδή μέχρι
την 31η.12.2020, το δίκαιο της Ένωσης θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και
εντός αυτού.
Κατά συνέπεια, εφόσον, μέχρι τέλος του 2020 ο πολίτης Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζεται, κατά τα
ανωτέρω, ως Ευρωπαίος πολίτης, κατ' αντιστοιχία και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση
στο νέο καθεστώς, παρακαλείσθε να εξετάζετε τα σχετικά αιτήματα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
(με πολιτογράφηση ή με τις διατάξεις του ν.4332/2015) ως αιτήματα πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα και με
τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα
υποβληθεί μέχρι και την 31η/12/2020 και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν στην κατοχή τους, κατά το
χρόνο υποβολής του αιτήματος, κάποιον από τους επιλέξιμους τίτλους διαμονής που ο Κώδικας Ιθαγένειας
ορίζει.
Προκειμένου, δε, να διασφαλιστεί η ομαλή διαβίωση των πολιτών ΗΒ στη χώρα, παρακαλείσθε να
συνεχίσετε την εξέταση των σχετικών αιτημάτων για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατά προτεραιότητα
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.
Το παρόν αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενημέρωση των πολιτών
ΗΒ που ζουν στη χώρα και την έγκαιρη κατάθεση από πλευράς τους σχετικού αιτήματος για την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας (των ιδίων ή των τέκνων τους), εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις
που ο νόμος ορίζει.
(ακολουθεί κοινοποίηση και εσωτερική διανομή)
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
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