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Θέμα: Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
Στο Φ.Ε.Κ. 50/26-03-2019 τεύχος Α’ δημοσιεύθηκε ο ν. 4604/2019 «Προώθηση της

ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίαςΡυθμίσεις για την απονομή της Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις».
Με τον ανωτέρω νόμο και ειδικότερα με το Μέρος Δεύτερο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 31-49) επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τροποποιήσεις στον
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004). Με δεδομένο ότι η Ιθαγένεια
αποτελεί νομικό δεσμό του ατόμου με τη χώρα με την οποία διατηρεί άμεσους δεσμούς,
στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της αρχής του κράτους δικαίου στο
πεδίο της πολιτογράφησης με την επιτάχυνση και την ομογενοποίηση των διαδικασιών
πολιτογράφησης για τα άτομα που πραγματικά διαμένουν στη χώρα, αλλά και ο
εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της
εποχής μας και τις διεθνείς εξελίξεις.
Με τα άρθρα 33, 34, 35, 36, και 37 του νόμου 4604/26-03-2019 (Α΄50) επήλθαν
τροποποιήσεις στα άρθρα 6, 7 και 9 αντίστοιχα του ΚΕΙ (Νόμος 3284/2004Α΄217 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
πολιτογράφηση των αλλοδαπών, (εξαιρουμένων των κατόχων ΕΔΤΟ, για τους οποίους
υφίσταται ειδική ρύθμιση-άρθρο 23 Ν. 3838/2010 Α΄) τη διαδικασία πολιτογράφησης
καθώς και την ορκωμοσία αντίστοιχα.
Στην παρούσα εγκύκλιο περιλαμβάνονται ερμηνευτικές οδηγίες για το ζήτημα των
ειδικών βεβαιώσεων και τη νομιμότητα της διαμονής των κατόχων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Άρθρο 6 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νέου
νόμου)
Ακολουθεί ο κατάλογος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πολιτογράφηση
με επιπλέον διευκρινίσεις, πέραν αυτών που ήδη αναφέρονται στην αριθμ. 8/2010
Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και συνεχίζουν να ισχύουν.
1. Η δήλωση πολιτογράφησης
Αυτή υποβάλλεται αποκλειστικά στο Δήμο μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Εδώ
επισημαίνεται ότι οι Δήμοι στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος οφείλουν
να διασταυρώνουν με αποδεικτικά έγγραφα, που προσκομίζουν οι αλλοδαποί, τη
μόνιμη διαμονή αυτών εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
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2. Η αίτηση πολιτογράφησης
Υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στο Τμήμα Ιθαγένειας της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αλλοδαπού,
βάσει της δήλωσης πολιτογράφησης που έχει προηγηθεί. Αναπόσπαστο μέρος της
αίτησης αποτελεί η έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος, που είναι το κύριο στοιχείο με
βάση το οποίο γίνεται η ταυτοποίηση του αιτούντος κατά το χρόνο της κλήσης του σε
εξέταση. Αιτήσεις πολιτογράφησης που δεν φέρουν φωτογραφία του αιτούντος, δεν
γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησης, χρειάζεται να
ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την υποχρέωση συμπλήρωσης όλων των πεδίων
που περιλαμβάνονται σε αυτή με απόλυτη ακρίβεια ώστε να μην υπάρχουν
αναντιστοιχίες ως προς τα αναγραφόμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ακριβής τόπος
γέννησης κ.λπ) με τα στοιχεία που αναφέρονται σε άλλα συνοδευτικά της αιτήσεως
έγγραφα1
Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται ο αριθμός των τέκνων (εντός /εκτός
γάμου) που τυχόν έχει. Αν ο αριθμός των τέκνων μεταβληθεί μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης

της

απόφασης

πολιτογράφησης

τότε

χρειάζεται

να

υποβληθεί

συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για τη μεταβολή της οικογενειακής
του κατάστασης ώστε η υπηρεσία να είναι ενήμερη για τον συνολικό αριθμό των
δημοτολογούμενων τέκνων κατά τη πρόβλεψη του άρθρου 11 του ΚΕΙ.
Σημειώνεται ότι, ενώ η αίτηση υπογράφεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αιτούντα, η
κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία δύναται να γίνει μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την κατάθεση της
συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον αιτούντα αίτησης πολιτογράφησης,
επιδεικνύει και το έγγραφο της πληρεξουσιότητάς του. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 30 Εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (με Α.Π. 130181/31031/13/22-5-2014) και κατ’
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2 περ. β. ΚΔΔ, η απόδειξη της

1

Η ως άνω αίτηση πρέπει να φέρει στο σώμα της σφραγίδα πρωτοκόλλου με την ημερομηνία εισόδου της
στην υπηρεσία. Η ημερομηνία αυτή και όχι η τυχόν διαφορετική ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου
από τον ενδιαφερόμενο θεωρείται ως ημερομηνία της συγκεκριμένης αίτησης πολιτογράφησης και
εντεύθεν αυτή πρέπει να αναγράφεται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο.
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πληρεξουσιότητας γίνεται με την επίδειξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή
με την επίδειξη ιδιωτικού εγγράφου που φέρει σχετική βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διατηρούν
αντίγραφο του ως άνω εξουσιοδοτικού εγγράφου στον σχετικό υπηρεσιακό φάκελο.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται επιπλέον θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
αιτούντα επί του εγγράφου της αίτησης.
Με το άρθρο αυτό του νέου νόμου (άρθρο 33) προστέθηκε παράγραφος 4 που αφορά
στους αλλοδαπούς που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εάν ο αιτών την
ελληνική ιθαγένεια στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελεί υπό καθεστώς
δικαστικής συμπαράστασης, η δήλωση και αίτηση πολιτογράφησης υπογράφεται και
υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός
συμπαραστάτης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου της
δικαστικής απόφασης, με την οποία διορίζεται ο οριστικός – και όχι ο προσωρινόςδικαστικός συμπαραστάτης. Η προαναφερθείσα δικαστική απόφαση πρέπει να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό τελεσιδικίας 2 αυτής. Ο δικαστικός συμπαραστάτης
μεριμνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος
πολιτογράφησης του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση3.
3. Λοιπά Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης
α)Αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης από τον οικείο Δήμο.
Σημειώνεται ότι στον αρχικά διενεργούμενο έλεγχο των στοιχείων του φακέλου πρέπει
να προκύπτει ότι αυτή έχει υποβληθεί σε Δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της
Περιφερειακής Διεύθυνσης. Η δήλωση και η αίτηση πολιτογράφησης θα πρέπει να
συμφωνούν ως προς τον τόπο διαμονής του αλλοδαπού. Αυτό αποτελεί κρίσιμο
στοιχείο για την εξέταση του αιτήματος πολιτογράφησης. Οποιαδήποτε αλλαγή του
δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δικαιολογείται μόνο όταν είναι μεταγενέστερη
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του και ενόσω εκκρεμεί η εξέταση αυτής. Η
2

ενν. Βεβαίωση περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
Στον δικαστικό συμπαραστάτη απευθύνεται η τυχόν απαιτούμενη αλληλογραφία των υπηρεσιών σας
στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματος πολιτογράφησης του τελούντα υπό δικαστική συμπαράσταση.
3
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αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία, όπως νέο μισθωτήριο κατοικίας, σχετική σύμβαση εργασίας, δήλωση αλλαγής
διεύθυνσης στη Δ.Ο.Υ. κλπ.

β)Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου
αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο ταυτότητας πολίτη Ε.Ε.)
Κατά την ελληνική νομοθεσία, το διαβατήριο αποτελεί το δημόσιο έγγραφο από το
οποίο διαπιστώνονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.
Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν.4251/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με την
προαναφερόμενη διάταξη.
Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, όμως είναι ήδη
εφοδιασμένος με νόμιμο τίτλο άδειας διαμονής στην Ελλάδα και συνεπώς δεν δύναται
να υπαχθεί στην προαναφερόμενη διάταξη ή παρέλκει η εξέταση της υπόθεσής του από
τις εν λόγω Επιτροπές Μετανάστευσης, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής
του εν λόγω δικαιολογητικού, εφόσον διερευνηθεί και επιβεβαιωθεί από την αρμόδια
αρχή σας η αντικειμενικότητα της αδυναμίας έκδοσης αλλοδαπού διαβατηρίου ή
ταξιδιωτικού εγγράφου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να οφείλεται σε
άρνηση του αιτούντος να εκδώσει ή να ανανεώσει το εν λόγω έγγραφο λόγω υψηλής
δαπάνης ή δυσκολίας απόκτησής του.

γ)Αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, όπως οι τίτλοι αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 5 παρ. 1ε του Κ.Ε.Ι. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σχετ. επισυναπτόμενος
πίνακας).
Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία όπως και η ιθαγένεια του αιτούντος, που έχουν
καταχωρηθεί στην άδεια παραμονής του, πρέπει να ταυτίζονται με τα αναγραφόμενα
στοιχεία στο διαβατήριό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες των
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Περιφερειακών Διευθύνσεων καλούνται να ζητήσουν από τον αιτούντα τη διόρθωση
των εσφαλμένων στοιχείων στην άδεια διαμονής του.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος νόμιμης διαμονής που απαιτείται πριν την υποβολή της
αίτησης πολιτογράφησης είναι συνάρτηση του τύπου της άδειας διαμονής που κατέχει
ο αιτών κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής. Για το λόγο αυτό σας εφιστούμε την
προσοχή στην αντιστοίχιση του τύπου της άδειας διαμονής στον απαιτούμενο χρόνο
προηγούμενης νόμιμης διαμονής του αλλοδαπού στη χώρα, όπως απεικονίζεται στον
πίνακα που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 11/25-4-2018 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας ώστε η

κάθε αίτηση να εξετάζεται με βάση την ορθή, κατά περίπτωση, χρονική προϋπόθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι για τους αλλοδαπούς, που κατά την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής
προστασίας απαιτείται τουλάχιστον επταετής νόμιμη και συνεχής διαμονή στη χώρα
πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ενώ για τους κατόχους τίτλων άδειας
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, χορηγούμενη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014, απαιτείται τουλάχιστον
δωδεκαετής νόμιμη και συνεχής διαμονή πριν την αίτηση.

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιό μας, στους οριστικούς τίτλους
νόμιμης διαμονής του άρθρο 5 παρ. 1 ε για την πολιτογράφηση έχουν προστεθεί και οι
εξής:
- άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν. 2910/2001 (Α΄ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 32 του ν.3202/2003 (Α΄ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005
(Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του
Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
- άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της
κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β΄ 2928), καθώς και άδεια
6
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διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 36A του N. 3386/2005 (Α΄ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β
του N. 4251/2014 (Α΄ 80).
Για τους αιτούντες πολιτογράφηση οι οποίοι κατέχουν, κατά την υποβολή της αίτησης,
οποιονδήποτε άλλο οριστικό τίτλο νόμιμης διαμονής, εκτός από τους αναφερόμενους
στο άρθρο 5 παρ.1 περ. ε, όπως ισχύει απαιτείται πλέον, ως χρονική προϋπόθεση,
12ετής συνεχής και νόμιμη διαμονή.

Τίτλοι νόμιμης διαμονής που ως προσωρινοί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής
αιτήματος είναι:
i.

Βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών κάθε τύπου

ii.

Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής

iii.

Βεβαιώσεις άρθρου 76 παρ. 6 του ν.2910/2001 και του άρθρου 24 του
ν.3013/2002

iv.

Δελτία αιτησάντων ασύλου, διεθνούς ή επικουρικής προστασίας

δ)Πιστοποιητικό

γέννησης

του αιτούντος

ή άλλο

ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από την νομοθεσία της χώρας της πρώτης
Ιθαγένειας νομίμως επικυρωμένο και επισήμως μεταφρασμένο.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού γέννησης από τον
αλλοδαπό, ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε
καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής, ανεξαρτήτως της επίσημης
πιστοποίησης ή μη της ιδιότητάς του αυτής, αρκεί η προσκόμιση της απόφασης της
αρμόδιας αρχής με την οποία αναγνωρίζεται ως πολιτικός πρόσφυγας ή η απόφαση
υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή απλώς το δελτίο ανιθαγενούς
(οι αιτούντες άσυλο δεν εντάσσονται στην κατηγορία αυτή). Σε περίπτωση που στην
ανωτέρω απόφαση ή στο ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού πρόσφυγα ή
ανιθαγενούς που τυχόν κατέχει ο αιτών δεν αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα
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ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος, αυτός οφείλει να υποβάλει επίσημη
μετάφραση αυτών με την ακριβή απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στην εξαιρετική περίπτωση που ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να προσκομίσει
αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης, αλλά δεν υπάγεται σε κάποια από τις παραπάνω
κατηγορίες, τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία θα αντλούνται από την μετάφραση του
αλλοδαπού του διαβατηρίου, ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτού, από την μετάφραση
της άδειας διαμονής του στη χώρα, εφόσον διερευνηθεί και επιβεβαιωθεί από την
αρμόδια αρχή σας η βασιμότητα των ισχυρισμών του περί αδυναμίας έκδοσης του εν
λόγω πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η προσκόμιση
Ληξιαρχικής Πράξης γέννησής του.

Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό γέννησης (με την συνημμένη επίσημη μετάφρασή
του) αποτελεί το βασικό έγγραφο άντλησης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του
αιτούντος,

λαμβανομένων

υπόψη,

συμπληρωματικά,

και

λοιπών

νομίμως

επικυρωμένων εγγράφων του φακέλου, όπως πχ. πιστοποιητικού γάμου, αλλοδαπών
βεβαιώσεων

αλλαγής

ονοματεπωνυμικών

στοιχείων,

πράξεων

τεκνοθεσίας,

διαβατήριο κλπ.

ε)Εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης
νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να
προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος ως κατοίκου της Ελλάδας.
Με βάση τη νέα αυτή ρύθμιση προστέθηκαν στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την
αίτηση πολιτογράφησης, ως υποχρεωτικά υποβληθέντα, τα εκκαθαριστικά σημειώματα
του αιτούντος για όσα έτη απαιτούνται για την πλήρωση των κατά περίπτωση
χρονικών προϋποθέσεων της προηγούμενης παραμονής του στη χώρα.
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Τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ΔΟΥ Εσωτερικού στο
έτος εκκαθάρισης και να αναγράφουν τα στοιχεία του αιτούντος ως φορολογικά
υπόχρεου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι προστατευόμενο μέλος θα πρέπει να
προσκομίζει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των γονέων του συνοδευόμενα από τις
αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις στις οποίες θα αναγράφεται ως προστατευόμενο
μέλος.
Επισημαίνεται ότι με τον νόμο 4172/2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
καθιερώνεται ο όρος φορολογικό έτος που συμπίπτει και αντιστοιχεί στο ημερολογιακό
έτος. Μέχρι τις 31-12-2013 ο όρος οικονομικό έτος αφορούσε στην προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο από την αναγραφόμενη. Έτσι, στην περίπτωση που το
φορολογικό έτος δεν συμπίπτει με το οικονομικό, αναζητούνται κατά περίπτωση τα
αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. Για παράδειγμα, αν απαιτούνται επτά έτη
νόμιμης και συνεχούς διαμονής για τα έτη 2012 έως 2019, ο αιτών θα πρέπει να
προσκομίσει τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 20132014 και φορολογικών ετών 2014 -2019.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος ως
κατοίκου της Ελλάδας με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματά του, τα οποία έχουν
εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, τότε λειτουργούν ως τεκμήριο μη συνεχούς
διαμονής του στη χώρα, υπό την έννοια ότι ο αιτών θεωρείται κάτοικος εξωτερικού και
δεν έχει καταστήσει τη χώρα κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Ως εκ τούτου η αίτηση
πολιτογράφησής του απορρίπτεται για τη μη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης του
συνεχούς της διαμονής, λαμβανομένου υπόψη ότι για την υπαγωγή προσώπου στην
κατηγορία του φορολογούμενου σε Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού απαιτείται να διαμένει
εκτός της Ελλάδας παραπάνω από 183 ημέρες μέσα στο ίδιο έτος, στοιχείο που
αποδεικνύει τη μη συνήθη διαμονή του στη χώρα.
στ) Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
ζ) Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ
9
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Με τη νέα ρύθμιση έχει επέλθει μείωση του παραβόλου από επτακόσια (700) ευρώ σε

πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται
στα διακόσια (200) ευρώ. Οι ομογενείς, οι κάτοχοι ιθαγένειας κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς οφείλουν
με κάθε νέα αίτησή τους να καταβάλουν παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ (και στην
αρχική αίτηση πολιτογράφησης και στην αίτηση που υποβάλλεται μετά την έκδοση
απορριπτικής, για λόγους μη συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης,
απόφασης).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι για τους αλλοδαπούς που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
επικουρικής προστασίας καθώς και οι κάτοχοι οριστικής άδειας διαμονής,
χορηγούμενης για λόγους ανθρωπιστικούς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1

του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014 (συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων κατά
τη περ. στ του ως άνω άρθρου) οφείλουν να καταβάλουν παράβολο πεντακοσίων
πενήντα (550) ευρώ με την αρχική αίτησή τους και διακοσίων (200) ευρώ για κάθε νέα
αίτηση μετά από απόρριψη για ουσιαστικούς λόγους.
Επισημαίνεται ότι η επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης για όσους το αρχικό τους
αίτημα είχε εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. δ/τος 3370/1955, δηλαδή πριν τη
θέσπιση του παραβόλου, προϋποθέτει την καταβολή ολόκληρου του παραβόλου (550 ή
100 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση).

Σας ενημερώνουμε ότι από 03-08-2015 τα παράβολα που εισπράττονται στο πλαίσιο
εξέτασης αιτημάτων κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία
διάθεσης

ηλεκτρονικού

παραβόλου

(e-Παράβολο)

της

Γενικής

Γραμματείας

Πληροφορικών Συστημάτων. Η διαδικασία εφαρμογής του e-παραβόλου περιγράφεται
στην υπ’ αριθμ. 26/27-07-2015 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης οφείλει να προβαίνει
στα εξής βήματα:
1.

Έλεγχος

εμπρόθεσμης

εξόφλησης

του

παραβόλου

από

τον

αιτούντα,
10
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αντιπαραβάλλοντας την ημερομηνία εξόφλησης στο αποδεικτικό είσπραξης της
Τράπεζας με την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής στο σώμα του e-παραβόλου,
καθώς και ότι οι 20ψήφιοι αριθμοί στα δύο έγγραφα είναι ταυτόσημα,
2. Δέσμευση παραβόλου4,
3. Πρωτοκόλληση της αίτησης, την ίδια ημέρα υποβολή της.
η) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του αιτούντος στις παραγράφους 4,
5, 6 του άρθρου 5Α (οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμοστούν μετά την έκδοση και έναρξη
ισχύος των προβλεπόμενων αντίστοιχα, σε αυτές, Υπουργικών Αποφάσεων)
Α) Οι κάτοχοι ενός εκ των ως κάτωθι τίτλων θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική
προϋπόθεση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την
εξέταση γλώσσας. Σύμφωνα λοιπόν με την νέα παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του ΚΕΙ
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση κατά περίπτωση τα κάτωθι:
Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου ελληνικού σχολείου ή πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης

στις

αντίστοιχες

σχολικές

βαθμίδες

(εφόσον

έχουν

συμπληρωθεί τρία (3) χρόνια φοίτησης) ή
Τίτλος αποφοίτησης από σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας (εφόσον έχουν συμπληρωθεί τρία (3)
χρόνια φοίτησης) ή
Τίτλος αποφοίτησης από σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ή
Πτυχίο από ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα

ή μεταπτυχιακό/διδακτορικό

τίτλο σπουδών από ελληνικό ίδρυμα στην ελληνική γλώσσα ή
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β1
τουλάχιστον, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 (Α’ 242),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α’ 98) ή
Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, το οποίο
χορηγείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του

4

Το βήμα αυτό θα αρχίζει να ισχύει μετά τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις στο ΟΠΣ, η υλοποίηση των
οποίων θα σας γνωστοποιηθούν με έγγραφό μας.
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Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με βάση την αρ.90271/Κ1/56-2019

Κ.Υ.Α

των

Υπουργών

Εσωτερικών,

Παιδείας-Έρευνας

και

Θρησκευμάτων, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Οικονομικών.

Β) Προκειμένου να υπαχθεί ο αιτών, ηλικίας άνω των 55 ετών στην περίπτωση της νέας
παραγράφου 5 του άρθρου 5Α θα πρέπει να πληροί τα ηλικιακά όρια που θέτει ο
νομοθέτης και να προκύπτει η νόμιμη διαμονή του για είκοσι (20) συνεχή έτη πριν την
υποβολή της αίτησης πολιτογράφησής του. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αναζήτηση
των σχετικών τίτλων διαμονής, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας απόδειξης του νόμιμου
της διαμονής, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 8/2010 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας
και αποδεικτικά της συνεχούς.

Γ)

Σε ό τι αφορά τους αιτούντες που εμπίπτουν στη νέα παράγραφο 6 του άρθρου 5Α

προκειμένου να εξαιρεθούν

από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των

ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή του αιτήματος τους
πιστοποιητικό που χορηγείται από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, με το οποίο να
αποδεικνύεται η ψυχική ή σωματική τους αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του

εξήντα επτά τοις εκατό (67%), συνοδευόμενο από την Ειδική Ιατρική Γνωμάτευση (ΕΙΓ)
που συμπληρώνεται

από ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής μονάδας

του ΕΣΥ και

πιστοποιεί αιτιωδώς την αδυναμία του να συμμετάσχει σε μέρος ή στο σύνολο της
προβλεπόμενης διαδικασίας. Η διαδικασία έκδοσης της Ε.Ι.Γ προσδιορίζεται αναλυτικά
στην

αρ.43109/6-6-2019 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών ,Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας .
Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες προσώπων για τις οποίες θα ισχύσει ειδική
διαδικασία αξιολόγησης των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης
ακολουθήσει

νεότερη

διευκρινιστική

εγκύκλιος

μετά

την

έκδοση

όλων

θα
των

απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων.
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Σας εφιστούμε την προσοχή για την ακριβή και πλήρη καταχώριση όλων των
απαιτούμενων στοιχείων του αιτούντος αλλοδαπού στο Πληροφοριακό Σύστημα της
Ιθαγένειας κυρίως σε ότι αφορά το πιστοποιητικό/ληξιαρχική πράξη γέννησης, το
δηλωθέν ποσό στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, τον αριθμό Α.Μ.ΚΑ., τα
πιστοποιητικά που τυχόν κατατίθενται συμπληρωματικά π.χ. πιστοποιητικό γάμου,
οικογενειακής κατάστασης κτλ.. Ειδικότερα σε ότι αφορά στη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής καρτέλας με τίτλο «Χρόνος συνεχούς και νόμιμης διαμονής»
επισημαίνεται ότι στο πεδίο «Από ημερομηνία:» αναγράφεται η ημερομηνία από την
οποία άρχεται η προσμέτρηση της εκάστοτε χρονικής προϋπόθεσης για την
πολιτογράφηση, ενώ στο πεδίο «Αποδεικτικά του συνεχούς της διαμονής»
αναγράφονται επιγραμματικά μόνο εκείνα τα δικαιολογητικά του φακέλου που
στοιχειοθετούν το μόνιμο της διαμονής κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
(Σχετικά βλέπε την παρακάτω εικόνα)

Εικόνα 1 Τρόπος ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της καρτέλας «Χρόνος συνεχούς και
νόμιμης διαμονής»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ & ΣΥΝΕΧΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Κρίνεται αναγκαίο σε αυτό το σημείο να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους
όρους νόμιμη διαμονή και συνεχής διαμονή, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης όσο
και μετά.
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Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης ο αιτών πρέπει να
είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
H νόμιμη διαμονή συνίσταται στην κατοχή νόμιμων αδειών παραμονής (οριστικών ή
προσωρινών) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου, για την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας, χρονικού διαστήματος καθώς και για το χρονικό διάστημα μετά την
υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης ως και την έκδοση της απόφασης
πολιτογράφησης.

Η συνεχής διαμονή συνεπάγεται ότι ο αιτών έχει καταστήσει τη χώρα κατά το
εξεταζόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα σταθερό επίκεντρο των βιοτικών του
δραστηριοτήτων, όπως έχει προσδιοριστεί αναλυτικότερα στην υπ’ αριθ. 8/2010
Εγκύκλιό μας, ιδίως σελ. 13-15.

Επισημαίνεται ότι η κατά περίπτωση απαιτούμενη χρονική προϋπόθεση της νόμιμης
και συνεχούς διαμονής εξετάζεται για όλες τις κατηγορίες των αιτούντων με αφετηρία
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.

2.1 ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
Α. Περιπτώσεις απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων που τάσσονται υπέρ των
αιτούντων
Διευκρινίζεται ότι για τους αιτούντες που έχουν τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων με
ελληνική ιθαγένεια (εξαιρουμένων των τέκνων που την απέκτησαν με φοίτηση με βάση
το άρθρο 1 Α παρ. 2 ΚΕΙ όπως ισχύει ), η απαιτούμενη, για την πολιτογράφηση,
χρονική προϋπόθεση συνεχούς και νόμιμης διαμονής είναι 3ετής πριν από την
ημερομηνία της αίτησης, αρκεί ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης
να κατέχει οποιονδήποτε από τους απαριθμούμενους στο άρθρο 5 παρ. 1 ε του ΚΕΙ
οριστικούς τίτλους διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, λαμβάνεται πρωτίστως
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υπόψη η ιδιότητα του αιτούντος και δευτερευόντως ο τίτλος της άδειας διαμονής που
κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης, προκειμένου ο
αιτών να επωφεληθεί από τις ευνοϊκότερες, ως προς τη χρονική προϋπόθεση, διατάξεις
του νόμου.

Παράδειγμα 1: Αλλοδαπός, κάτοχος άδειας επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 90
ν.4251/2014) κατά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και γονέας ανήλικου
ημεδαπού (το οποίο δεν έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια βάση του 1Α παρ.2 ΚΕΙ)
απαιτείται, για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην
Ελλάδα για τρία έτη πριν από την αίτηση πολιτογράφησης.

Παράδειγμα 2: Αλλοδαπή υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης στις 2-4-2019 έχοντας
άδεια διαμονής ως μέλος οικογένειας πολίτη της ΕΕ (άρθρο 63 του ν. 3386/2005, νυν
άρθρο 83 του ν.4251/2014)που συμπεριλαμβάνεται στις άδειες διαμονής του άρθρου 5
παρ.1 ε, είναι σύζυγος Έλληνα και έχει μαζί του ένα ανήλικο τέκνο. Ο σύζυγός της έχει
λάβει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ένα χρόνο πριν (κατ’ επέκταση και το
ανήλικο τέκνο τους). Επειδή δεν έχουν παρέλθει 3 έτη από την πολιτογράφηση του
συζύγου της5, η αιτούσα δεν θα μπορούσε να υπαχθεί στην χρονική προϋπόθεση της
3ετίας ως σύζυγος Έλληνα με τέκνο. Ωστόσο, επειδή είναι γονέας ανήλικου τέκνου που
έχει την ελληνική ιθαγένεια, δύναται να υπαχθεί στη χρονική προϋπόθεση της 3ετούς
νόμιμης και μόνιμης διαμονής, ως έχων την γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας
βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 περ. δ εδ. β του ΚΕΙ .
Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω τριετή χρονική προϋπόθεση νόμιμης και μόνιμης
διαμονής εξαιρούνται οι αιτούντες που έχουν τη γονική μέριμνα ημεδαπού τέκνου το
οποίο απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω φοίτησης.

5

Βλέπε Εγκύκλιο 8/2010, σελ. 13
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Β. Τρόπος χειρισμού των ειδικών βεβαιώσεων
Σχετικά με τις ειδικές βεβαιώσεις, αυτές συνιστούν προσωρινό τίτλο νόμιμης διαμονής6
χορηγούμενες σε πολίτες τρίτων χωρών (κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης επί
αιτήσεως αναστολής), οι οποίοι έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον των
αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων κατά διοικητικών πράξεων που απορρίπτουν
αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανακαλούν υπάρχουσα άδεια
διαμονής.
Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν ετήσια διάρκεια και παρέχουν στον εκάστοτε κάτοχό τους
τα δικαιώματα που τους παρείχε ο τύπος της άδειας διαμονής που δεν τους
χορηγήθηκε ή δεν ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε.
Η νομιμότητα της διαμονής των αλλοδαπών, για το χρονικό διάστημα που ήταν
κάτοχοι

των ως άνω ειδικών βεβαιώσεων, εξαρτάται από την τελική έκβαση της

διοικητικής δίκης επί της αίτησης ακύρωσης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Δικαστική Απόφαση που αποδέχεται την
αίτηση ακύρωσης του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού, συνεπάγεται, αναδρομικά, ότι κατά
το χρονικό διάστημα που αυτός ήταν κάτοχος των ως άνω ειδικών βεβαιώσεων διέμενε
νόμιμα στη χώρα.
Αντίθετα, σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης είναι
απορριπτική, το χρονικό διάστημα που ο εκάστοτε αλλοδαπός ήταν κάτοχος των ως
άνω ειδικών βεβαιώσεων δεν δύναται να συνυπολογιστεί στη νόμιμη διαμονή του, στο
πλαίσιο εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησής του.
Με βάση τα ανωτέρω, για τη διαπίστωση του νομίμου της διαμονής των κατόχων
ειδικών βεβαιώσεων, είναι απαραίτητη η αναζήτηση σχετικού αντιγράφου τόσο της
δικαστικής απόφασης χορήγησης αναστολής όσο και της δικαστικής απόφασης επί της
αίτησης ακύρωσης. Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να διατηρούνται στο φάκελο του
αιτούντα την πολιτογράφηση.

6

Και ως εκ τούτου δε θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος πολιτογράφησης
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2.2 ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ
Στη συνέχεια όσων αναφέρονται στις σελ. 13-15 της υπ’ αριθμ. 8/28-05-2010 Εγκυκλίου
μας αναφορικά με την ακολουθούμενη διαδικασία για την αξιολόγηση του συνεχούς
της διαμονής, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί την πολιτογράφησή του, προκειμένου να αποδείξει τη
συνεχή διαμονή του στη χώρα για τα έτη που απαιτούνται για την πλήρωση των
χρονικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, οφείλει να προσκομίζει κάθε έγγραφο
δημόσιου χαρακτήρα που να αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αποτελεί το κέντρο των
βιοτικών του σχέσεων. Αποδεικτικά του συνεχούς της διαμονής θα μπορούσαν να είναι
σε συνδυασμό ή από μόνα τους τα εξής:
-

Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τα οποία προκύπτουν ατομικά ή
οικογενειακά εισοδήματα που έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί.

-

Βεβαιώσεις φοίτησής του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα7

-

Βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων σε σχολεία που βρίσκονται στην Ελλάδα για το
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα

-

Ιδιωτικές συμβάσεις εργασίας

-

Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα για το χρονικό διάστημα εργασίας του
αιτούντος π.χ. καρτέλα ενσήμων με τον αριθμό ημερών ασφάλισης

-

Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος από
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

-

Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης
ακίνητης περιουσίας από ΑΑΔΕ όπου θα αναγράφεται το όνομα του αιτούντος

-

Διαβατήρια που να αφορούν στο υπό εξεταζόμενο χρονικό διάστημα και από τα
οποία να μην προκύπτει η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από τη χώρα ώστε να
θεωρείται ότι έχει διακοπεί ο δεσμός με αυτή. Παράδειγμα: αν από το
εξεταζόμενο διαβατήριο προκύπτει μεγάλο διάστημα απουσίας από τη χώρα
αλλά ο αιτών προσκομίζει έγγραφα που δικαιολογούν αυτή την απουσία, όπως

7

Δεν αρκεί για την απόδειξη του συνεχούς της διαμονής η βεβαίωση φοίτησης κατά την τρέχουσα
χρονική στιγμή αλλά πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις και για τα προηγούμενα έτη.
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για παράδειγμα βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ή βεβαίωση σπουδών
στο εξωτερικό ή έγγραφα αλλοδαπής που να πιστοποιούν ασθένεια ή νοσηλεία
για το εν λόγω χρονικό διάστημα, η απουσία θεωρείται δικαιολογημένη και σε
καμία περίπτωση δεν συνιστά διακοπή των βιοτικών σχέσεων με τη χώρα.
-

Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και κινητής ή σταθερής
τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,

-

Λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων, που τελούν υπό την εποπτεία της
Τράπεζας της Ελλάδας,

-

Αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών
ιδρυμάτων,

εταιρειών

διαμεσολάβησης

στη

μεταφορά

κεφαλαίων,

συναλλάγματος, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
-

Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, από δημόσια
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

-

Κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο δημόσιου χαρακτήρα π.χ. πιστοποιητικά
νοσηλείας, βεβαιώσεις ιδιωτικής ασφάλισης από ασφαλιστικές εταιρίες της
χώρας ή έμμεσης ασφάλισής του ως προστατευόμενο μέλος

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται έλεγχος των αφιξοαναχωρήσεων στα διαβατήρια του
αιτούντος παρά μόνο εάν δημιουργούνται τεκμηριωμένα εύλογες αμφιβολίες με βάση
τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών ότι ο ενδιαφερόμενος δεν διαμένει μονίμως και
συνεχώς στη χώρα. Σημειώνεται ότι πρέπει να αποφεύγεται καταχρηστική άσκηση
αυτής της δυνατότητας.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η απόδειξη του συνεχούς της διαμονής του
αιτούντος αλλοδαπού είναι το ίδιο κρίσιμη για την πολιτογράφησή του όπως είναι
και η απόδειξη της νόμιμης διαμονής.
Παρακάτω

δίνονται

κάποια

χαρακτηριστικά

παραδείγματα

υποθέσεων

πολιτογράφησης ώστε να διευκολυνθεί η εξέταση των φακέλων:
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Παράδειγμα 1: Αλλοδαπή από την Αλβανία, έχει τελέσει γάμο με έλληνα πολίτη με
τον οποίο δεν έχει αποκτήσει τέκνο. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
πολιτογράφησης (02-04-2019) κατέχει άδεια διαμονής ως μέλος οικογένειας έλληνα
πολίτη (άρθρο 63 του ν. 3386/2005,νυν άρθρο 83 του ν.4251/2014). Καθώς ο τίτλος
περιλαμβάνεται στους αποκλειστικά απαριθμούμενους στην περ. ε της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ΚΕΙ και δεδομένου ότι δεν έχει αποκτηθεί τέκνο, η χρονική
προϋπόθεση είναι η επταετία πριν την αίτηση, ήτοι 02-04-2012 έως 02-04-2019.
Έστω ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η αλλοδαπή δεν εργαζόταν, τα
αποδεικτικά που θα ζητηθούν για την απόδειξη της συνεχούς της διαμονής της στη
χώρα είναι συνδυαστικά ώστε να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα. Συγκεκριμένα:

Εκκαθαριστικά σημειώματα
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία θα προκύπτει ότι η αιτούσα στο
υπό εξέταση χρονικό διάστημα ήταν προστατευόμενο μέλος στο σύζυγό της ή

φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας με τις ανανεώσεις της
ιατροφαρμακευτικής της κάλυψης για το ως άνωθεν χρονικό διάστημα ενόσω
αυτά ήταν σε ισχύ.

Διαβατήρια που να αφορούν στο υπό εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (2012-2019)

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προκύπτει
ξεκάθαρα το συνεχές της διαμονής του αλλοδαπού, ζητούνται εναλλακτικά άλλα
έγγραφα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την περαιτέρω διαπίστωση του
μονίμου της διαμονής κατά την προαναφερόμενη απαρίθμηση.

Παράδειγμα 2: Αλλοδαπή από τη Βουλγαρία, έχει τελέσει γάμο με έλληνα πολίτη με
τον οποίο απέκτησε δύο τέκνα. Δεδομένου ότι την 19-04-2019 κατέθεσε αίτηση
πολιτογράφησης διαθέτοντας βεβαίωση-πιστοποίηση εγγραφής πολίτη κράτους
μέλους της Ε.Ε. από την Ελληνική Αστυνομία η χρονική προϋπόθεση που ερευνάται
είναι η τριετία πριν από την αίτηση, ήτοι 19-04-2016 έως 19-04-2019. Καθώς η
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συγκεκριμένη αλλοδαπή δεν διέθετε σταθερή εργασία για το χρονικό διάστημα που
εξετάζεται, τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν για την απόδειξη του συνεχούς της
διαμονής στην Ελλάδα είναι:

Εκκαθαριστικά σημειώματα
Βεβαίωση φοίτησης τέκνου σε σχολείο στην Ελλάδα ή σε δομές προσχολικής
εκπαίδευσης (εφόσον αυτή αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή
μέρος αυτού)

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία θα προκύπτει ότι η αιτούσα
στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα ήταν προστατευόμενο μέλος του σύζυγό
της ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας με τις
ανανεώσεις της ιατροφαρμακευτικής της κάλυψης για το ως άνωθεν χρονικό
διάστημα ενόσω αυτά ήταν σε ισχύ.

Παράδειγμα 3: Αλλοδαπός από τη Ρουμανία έχει τελέσει γάμο με ελληνίδα πολίτη στη
Γερμανία στις 06-12-2007. Έχει αποκτήσει μαζί της δύο τέκνα, γεννημένα επίσης στη
Γερμανία το 2008 και 2012 αντίστοιχα. Η σύζυγός του διαμένει και εργάζεται στη
Γερμανία. Ο ίδιος, κατά δήλωσή του, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα μαζί με τα τέκνα του.
Υπέβαλε αίτηση πολιτογράφησης στις 27-02-2014. Η χρονική προϋπόθεση που
εξετάζουμε είναι τριετής από την αίτηση και πριν, ήτοι 27-02-2011 έως 27-02-2014. Η
συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει δυσχέρειες ως προς τη διαπίστωση του μονίμου
της διαμονής της στην Ελλάδα διότι:
i.

Το διαβατήριο του δε φέρει σφραγίδες αφιξοαναχωρήσεων επειδή πρόκειται για
πολίτη χώρας μέλους της ΕΕ.

ii.

Δεδομένου ότι ο ίδιος δεν εργάζεται στην Ελλάδα δεν έχει ατομικά εισοδήματα,
ενώ η σύζυγος έχει εισοδήματα στην αλλοδαπή (Γερμανία).

iii.

Δεδομένου ότι είναι ασφαλισμένος ως προστατευόμενο μέλος από τη σύζυγό
του σε γερμανικό δημόσιο φορέα, δε φέρει ασφάλιση στην Ελλάδα, που θα
μπορούσε να βοηθήσει στην απόδειξη του μόνιμου της διαμονής του στη χώρα.
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iv.

Δεδομένου ότι τα τέκνα του δεν πήγαιναν σχολείο κατά το υπό εξέταση χρονικό
διάστημα, λόγω ηλικίας, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι βεβαιώσεις φοίτησης
σε ελληνικό σχολείο για την απόδειξη του μονίμου.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικά άλλα έγγραφα που
μπορούν να αποδείξουν συνδυαστικά το μόνιμο της διαμονής του, όπως για
παράδειγμα μισθωτήριο κατοικίας και λογαριασμοί ΔΕΚΟ στο όνομά του, τυχόν
βεβαιώσεις φοίτησης του ιδίου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές σχολές της
χώρας ή άλλα όπως έχουν προαναφερθεί. Αν δεν δύναται να διαπιστωθεί ή
ευλόγως να πιθανολογηθεί το μόνιμο της διαμονής του στη χώρα με βάση τα
παραπάνω, η αίτησή του πρέπει να απορριφθεί για λόγους τυπικούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
3.1. Κύρια Διαδικασία
(Άρθρο 7 του ΚΕΙ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νέου νόμου)
Με τη νέα αυτή ρύθμιση, που αποσκοπεί στη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε
πρόσωπα που συνεχίζουν να διαμένουν στη χώρα, καθιερώνεται ένα νέο στάδιο στην
διαδικασία πολιτογράφησης, το οποίο ακολουθεί αμέσως μετά το στάδιο ελέγχου των
τυπικών προϋποθέσεων και προηγείται του σταδίου ελέγχου των ουσιαστικών
προϋποθέσεων. Έτσι πλέον, τα βασικά στάδια της διαδικασίας πολιτογράφησης μέχρι
την έκδοση της απόφασης έχουν ως εξής:
1ο Έλεγχος πληρότητας φακέλου και έλεγχος συνδρομής τυπικών προϋποθέσεων
πολιτογράφησης
(Για το ως άνω στάδιο εξακολουθούν να ισχύουν όσα έχουν διευκρινιστεί σχετικά με
την υπ’ αριθμ. 8/28-5-2010 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας).
2ο Ενδιάμεσο στάδιο του άρθρου 7Α του ΚΕΙ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 35
του νέου νόμου, το οποίο ενεργοποιείται μόνο όταν το χρονικό διάστημα της απουσίας
του αιτούντος, που μεσολαβεί από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την κλήση σε
εξέταση, υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
3ο Διερεύνηση συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων.
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Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση ή Τμήμα Ιθαγένειας μετά την εξέταση της συνδρομής των
τυπικών προϋποθέσεων κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος πολιτογράφησης (και
μετά την ηλεκτρονική αναζήτηση του ποινικού μητρώου, του πιστοποιητικού μη
απέλασης και των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας) οφείλει, πριν την κλήση του
αλλοδαπού σε εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης να διαπιστώσει ότι ο
αιτών εξακολουθεί να διαμένει συνεχώς στη χώρα και μετά την υποβολή της αίτησης.
Για την εξακρίβωση της συνδρομής της τυπικής προϋπόθεσης του συνεχούς της
διαμονής του αιτούντος στη χώρα για το επίμαχο χρονικό διάστημα αναζητούνται
δικαιολογητικά απόδειξης της συνεχούς διαμονής, όπως ενδεικτικά περιγράφονται
παραπάνω. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, αρκεί και ένα μόνο δικαιολογητικό
βάσει του οποίου αποδεικνύεται το συνεχές της διαμονής στη χώρα .
Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση των δικαιολογητικών αυτών πραγματοποιείται

αυστηρά σε χρόνο προγενέστερο της κλήσης του αλλοδαπού σε εξέταση, η οποία
λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον προηγουμένως διαπιστωθεί η συνεχής μόνιμη διαμονή του.
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι διακόπτεται το συνεχές της διαμονής του
αιτούντος στη χώρα ενεργοποιείται το άρθρο 7Α

του ΚΕΙ όπως αναλύεται στη

συνέχεια και η υπηρεσία σας θα ζητά από τον αιτούντα να προσκομίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά για την απόδειξη των προαναφερόμενων με έγγραφό της, υπόδειγμα
του οποίου δίνεται στο Παράρτημα Α (σελ. 29) και το οποίο θα πρέπει να επιδοθεί στον
ενδιαφερόμενο «Με απόδειξη».

Επιπλέον, βασική τροποποίηση στη διαδικασία της πολιτογράφησης επιφέρει η
παράγραφος 4 του άρθρου 7 σύμφωνα με την οποία, αν η κλήση του αλλοδαπού για
εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο
αλλοδαπός δεν εμφανιστεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αίτηση πολιτογράφησης
απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
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Σημειώνεται ότι, όπως ήδη προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ρύθμιση που συνεχίζει να ισχύει, η μη εμφάνιση του
αλλοδαπού σε εξέταση δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας . Στο
πλαίσιο

αυτό,

ο

αλλοδαπός πρέπει

να

προσκομίζει

απαραιτήτως επαρκή

δικαιολογητικά, που να πιστοποιούν την αδυναμία προσέλευσής του, εντός 30 ημερών
από τη συνεδρίαση. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εμφάνισης σε εξέταση για λόγους
υγείας, ο αλλοδαπός πρέπει να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση 8 που αφορά στην
συγκεκριμένη ημερομηνία της διεξαγωγής της εξέτασης. Ομοίως, σε περίπτωση μη
εμφάνισης λόγω απουσίας στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει τα εισιτήριά του ή το
διαβατήριό του, εφόσον φέρει σφραγίδες αφιξοαναχωρήσεων ή κάθε άλλο έγγραφο
δημόσιου χαρακτήρα που να πιστοποιεί την απουσία του στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν

μπορεί να

στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική αδυναμία του αλλοδαπού για εμφάνιση σε εξέταση, το
αίτημα

πολιτογράφησης

απορρίπτεται

για

αδικαιολόγητη

Ιδιαίτερη προσοχή στα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία

απουσία

του.

πρέπει να δίδεται

ειδικώς στις περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος δικαιολογημένης μη
εμφάνισης

του

αλλοδαπού

σε

εξέταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο αλλοδαπός πρέπει να ενημερώνεται με την κλήση σε συνέντευξή
του ότι ο ίδιος φέρει την υποχρέωση προσκόμισης επαρκών δικαιολογητικών προς
απόδειξη των λόγων αντικειμενικής αδυναμίας σε περίπτωση μη προσέλευσης του στην
εξέταση,

εντός

30

ημερών

από

τη

συνεδρίαση.

Η αιτιολογία της απόρριψης πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής και να
προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή
στο προοίμιο της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, που έχει μεταβιβάσει το
δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων (σχετ. η
αριθμ. 34226/2019 ΥΑ Β’ 1603), θα πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες κατά τις
οποίες ο αιτών προσκλήθηκε σε συνέντευξη και να προκύπτει σαφώς ο λόγος της μη
επίδοσης της πρόσκλησης στον ενδιαφερόμενο (π.χ. επιστροφή από την ταχυδρομική
8

Χορηγηθείσα από δημόσιο νοσοκομείο ή πιστοποιητικό νοσηλείας ή πιστοποιητικό μακροχρόνιας
θεραπείας από οποιοδήποτε νοσοκομείο.
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υπηρεσία ως «αζήτητο» ή «αγνώστου διαμονής»). Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην
επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας με τον αιτούντα πριν την αποστολή των
προσκλήσεων.
Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω απορριπτική απόφαση εκδίδεται από τον Προϊστάμενο
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης «Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» δεδομένης
της μεταβίβασης του σχετικού δικαιώματος υπογραφής από τον Υπουργό Εσωτερικών
(σχετ. η αριθμ. 34226/2019 ΥΑ Β’ 1603).
Τέλος, με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού εισάγεται παράβολο ύψους εκατό (100)
ευρώ για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγενείας κατά της
απορριπτικής εισήγησης της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, προκειμένου να
αποφεύγεται τυχόν καταχρηστική άσκηση του ως άνω δικαιώματος.
3.2 Απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης-αναστολή εξέτασης: Άρθρο 7Α του ΚΕΙ
(προστίθεται με το άρθρο 35 του ν. 4604/2019)
Η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται, αν ο αιτών διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό
μετά την υποβολή της αίτησης και πριν την κλήση του σε συνέντευξη, για χρονικό
διάστημα άνω των 18 μηνών. Η απόρριψη σε αυτή την περίπτωση γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που με εντολή του έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα
υπογραφής στους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων (σχετ. η αριθμ.
34226/2019 ΥΑ Β’ 1603) και αιτιολογείται λόγω της μη πλήρωσης των τυπικών
προϋποθέσεων του νόμου. Κατά συνέπεια, η τυχόν υποβολή νέου αιτήματος
πολιτογράφησης δεν προϋποθέτει την κατάθεση του αντίστοιχου κατά περίπτωση
παράβολου.
3.3 Εξαίρεση από τον ως άνω κανόνα της απόρριψης
Στην περίπτωση που ο αιτών απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα άνω των
18 μηνών9 μετά την υποβολή της αίτησης και πριν την κλήση του σε εξέταση ενώπιον

9

Κατά την πρόβλεψη του εδαφίου (α) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, αν ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας
για διάστημα μικρότερο των δεκαοκτώ (18) μηνών τεκμαίρεται ότι εξακολουθεί να διατηρεί δεσμούς με τη
χώρα.
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της επιτροπής πολιτογράφησης, κατ’ εξαίρεση, η αίτηση πολιτογράφησής του δεν
απορρίπτεται, ως ανωτέρω, αλλά μετά από αίτηση του ιδίου, η οποία πρέπει να
υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση του εγγράφου, που έχει αποστείλει η υπηρεσία σύμφωνα με το υπόδειγμα
εγγράφου 1, αναστέλλεται η εξέτασή της από την κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή
Διεύθυνση Ιθαγένειας, όταν συντρέχει έστω και ένας από τους κάτωθι λόγους:

I.

αν ο αιτών διαμένει στο εξωτερικό για λόγους σπουδών

Αυτό αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση φοίτησης, συνοδευόμενη από αναλυτική
βαθμολογία, από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ιδιωτική σχολή στην αλλοδαπή, επίσημα
μεταφρασμένη. Επισημαίνεται ότι η σχετική βεβαίωση, για να ληφθεί υπόψη, θα πρέπει
να αναφέρεται ρητά στο κρίσιμο χρονικό διάστημα, ήτοι στο διάστημα μετά την αίτηση
πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση του αιτούντος σε εξέταση.

ΙΙ. για λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία
Οι λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανωτέρα βία κρίνονται κατά
περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των προσκομιζόμενων προς απόδειξη
δικαιολογητικών.
Ειδικότερα, ανωτέρα βία συνιστούν ιδίως οι σοβαροί λόγοι υγείας που αφορούν στον
ίδιο τον αιτούντα, τον/την σύζυγο και τα τέκνα. Για την απόδειξη των σοβαρών λόγων
υγείας απαιτείται η υποβολή των σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων, των βεβαιώσεων
θεραπείας που λαμβάνουν χώρα περιοδικά ή/και τυχόν βεβαιώσεων νοσηλείας. Τα ως
άνω έγγραφα πρέπει να προέρχονται από νοσοκομεία, θεραπευτήρια ή κλινικές στην
αλλοδαπή (δημόσιες ή ιδιωτικές) και να προσκομίζονται συνοδευόμενα από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, όπως και στην περίπτωση της χορήγησης αναστολής10 έτσι
και για την συνέχιση της εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης, μετά την αναστολή
αυτής, απαιτείται, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, νέα σχετική
10

Παράγραφος 2, άρθρο 7Α
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αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε αυτή θα πρέπει να αναφέρει ότι επιθυμεί τη συνέχιση
της εξέτασης του αιτήματός πολιτογράφησής του καθώς πλέον επανήλθε μόνιμα στην
Ελλάδα. Την αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύει με τα απαραίτητα έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι έχει πλέον καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της μόνιμης
διαμονής του για χρόνο ίσο με αυτό της απουσίας του. Και σε αυτή την περίπτωση τα
δικαιολογητικά που δύναται να ζητηθούν για την εξακρίβωση των ανωτέρω είναι τα
ίδια με αυτά που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα της παρούσης εγκυκλίου

υπό

τίτλο «ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ» (σελ. 17). Αυτονόητο είναι ότι από τα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει εμφανώς η μόνιμη διαμονή του αιτούντος στη
χώρα για το απαιτούμενο ως άνω χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει
να ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών ότι η εξέταση του αιτήματος πολιτογράφησής του
θα παραμένει σε κατάσταση αναστολής έως ότου να πληρούνται οι ως άνωθεν
χρονικές προϋποθέσεις, βάσει των αποδεικτικών εγγράφων που θα προσκομίσει.
Σημειώνεται ότι η απόφαση απόρριψης ή χορήγησης αναστολής με βάση τα
προαναφερόμενα εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ιθαγένειας
στο προοίμιο της οποίας εμπεριέχεται σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς
την

εκπλήρωση

των

απαιτούμενων

προϋποθέσεων

(σχετικά

υποδείγματα

επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α της Εγκυκλίου σελ. 31).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο
Ιθαγένειας: Άρθρο 7Β ΚΕΙ (προστίθεται με το άρθρο 36 του ν. 4604/2019)
Με το άρθρο αυτό του νέου νόμου (άρθρο 36) προστίθεται άρθρο 7Β στον Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας με το οποίο προβλέπονται νέες περιπτώσεις παραπομπής στον
Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Ειδικότερα, ενώ μέχρι τώρα το
άρθρο 7 παρ. 7 του ΚΕΙ, που έχει πλέον ενσωματωθεί ως παράγραφος 3 του άρθρου 7Β,
προέβλεπε ότι, σε περίπτωση αμφιβολιών του ως προς την ορθότητα της περιεχόμενης
στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης αξιολόγησης και πριν την έκδοση της
απόφασης, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για
διατύπωση νέας γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, με τις διατάξεις του παρόντος
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νόμου δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στις αρμόδιες κατά περίπτωση Περιφερειακές
Διευθύνσεις Ιθαγένειας να παραπέμπουν υποθέσεις πολιτογράφησης στο Συμβούλιο
Ιθαγένειας ή στον Υπουργό (Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας) στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7Β προβλέπεται ότι, εφόσον η αρμόδια
Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αμφιβάλλει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 7Α, δηλαδή του συνεχούς της διαμονής του αιτούντα στη χώρα μετά την
υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση σε εξέταση, ο
Περιφερειακός Διευθυντής δύναται, πριν από την κλήση του αλλοδαπού σε εξέταση, να
παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης.
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η παραπομπή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας
προϋποθέτει την προηγούμενη εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 7Β προβλέπεται ότι, εφόσον
προκύπτουν αμφιβολίες στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή
ή τη μη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο
5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Ιθαγένειας μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση
στον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση ή μη της απόφασης πολιτογράφησης. Η
υπόθεση δύναται να παραπεμφθεί είτε πριν είτε μετά την κλήση σε συνέντευξη,
ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι σχετικοί λόγοι έχουν
ανακύψει. Σε αυτή την περίπτωση, ο Υπουργός Εσωτερικών, αν έχει αμφιβολίες, μπορεί,
πριν την έκδοση της απόφασης, να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας
ώστε αυτό να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά11. Σημειώνεται ότι στην προκειμένη
περίπτωση

ο σχετικός φάκελος αποστέλλεται στο Υπουργείο συνοδευόμενος από

εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης που απευθύνεται προς τον Υπουργό με
εμπιστευτική αλληλογραφία στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία με βάση τα οποία
εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με τη συνδρομή ή μη αυτών των λόγων.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η αίτηση πολιτογράφησης απορριφθεί για
λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δεδομένου ότι οι λόγοι αυτοί εμπίπτουν στις

11

Κατ’ άρθρο 7Β παρ. 3 ΚΕΙ.
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ουσιαστικές

προϋποθέσεις

πολιτογράφησης,

η

τυχόν

επανυποβολή

αίτησης

πολιτογράφησης πρέπει να συνοδεύεται από το κατά περίπτωση παράβολο
επανυποβολής.
Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας είναι θετική ο φάκελος
επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης για να κληθεί ο
αιτών σε εξέταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ορκωμοσία: Άρθρο 9 του ΚΕΙ (όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 37 του ν.4604/2019)
Με το άρθρο αυτό του νέου νόμου (άρθρο 37) προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 9
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που αφορά στην ορκωμοσία των αλλοδαπών. Η
βασική διαφοροποίηση, που επιφέρει η σχετική διάταξη, αφορά στις περιπτώσεις
ατόμων με σωματική αναπηρία και συγκεκριμένα προβλέπει ότι η ορκωμοσία για τα
συγκεκριμένα άτομα δύναται να λάβει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σημειώνεται ότι, προκειμένου να επωφεληθεί ο αιτών από τη συγκεκριμένη διάταξη του
νόμου, οφείλει να καταθέσει αίτηση συνοδευόμενη από ιατρική γνωμάτευση, εκδοθείσα
από αρμόδιο δημόσιο φορέα (π.χ. δημόσιο νοσοκομείο) από την οποία να προκύπτει η
σωματική αναπηρία του και κατ’ επέκταση η αδυναμία μετακίνησής του. Η ιατρική
γνωμάτευση κατατίθεται είτε κατά την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης,
εφόσον συντρέχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι λόγοι υγείας, είτε κατόπιν αυτής και
πριν την κλήση για ορκωμοσία, στην περίπτωση που η σωματική αναπηρία προέκυψε
σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας της αίτησης. Το χρονικό περιθώριο για την
ορκωμοσία παραμένει το ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΕΙ.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί που τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης
εξαιρούνται από τη διαδικασία της ορκωμοσίας 12 και στην προκειμένη περίπτωση η
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
12

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 4 εδάφιο τελευταίο του ν. 4604/2019 που τροποποιεί το άρθρο 6 του ΚΕΙ.
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Οι προαναφερόμενες οδηγίες όπως προβλέπεται με το άρθρο 49 του νέου νόμου
αφορούν και στις αιτήσεις πολιτογράφησης που είναι εκκρεμείς στις υπηρεσίες σας
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού (26-3-2019). Επομένως, για τις αιτήσεις αυτές
ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως διεξοδικά έχει αναλυθεί στην παρούσα
εγκύκλιο. Ειδικά, αν κατά την εξέταση εκκρεμούς αιτήσεως διαπιστωθεί ότι έχει
παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος των 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
μέχρι την κλήση σε συνέντευξη

εφαρμόζεται η νέα διαδικασία περί αναστολής

εξέτασης του άρθρου 7 Α, όπως αυτή αναπτύχθηκε ανωτέρω.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στη συγκεκριμένη
εγκύκλιο ενημερώνοντάς σας ότι ερωτήματα που τυχόν ανακύπτουν κατά το χειρισμό
των εξεταζόμενων υποθέσεων από τις υπηρεσίες σας και καλύπτονται από τις οδηγίες
της παρούσας Εγκυκλίου, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα.

Ο Ειδικός Γραμματέας

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Υπόδειγμα εγγράφου που αποστέλλεται μετά την αίτηση πολιτογράφησης και
πριν από την κλήση του αιτούντα στην εξέταση
2. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
3. Υπόδειγμα ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(Κατ΄αρθρο 7 Α παρ. 1 μετά από αίτημα αναστολής)
4. Υπόδειγμα ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(Κατ΄ άρθρο 7 Α παρ. 1 χωρίς προηγούμενο αίτημα αναστολής)
5. Πίνακας με την αντιστοιχία του τύπου άδειας διαμονής και του απαιτούμενου
χρόνου
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1. Υπόδειγμα εγγράφου που αποστέλλεται μετά την αίτηση πολιτογράφησης και
πριν από την κλήση του αιτούντα στην εξέταση

Με απόδειξη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ …………………
ΤΜ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ……………………..
Ταχ. Δ/νση: ………….., ………… ……….
Πληροφορίες: …………………………
Τηλ.:………………..Fax……………
E-mail:……………………..

Ημερομηνία…………
Αρ. Πρωτ……………

Προς: (ενδιαφερόμενο ενήλικο αλλοδαπό)

Θέμα: Απόδειξη της μόνιμης (συνεχούς) διαμονής σας στη χώρα μετά την αίτηση
πολιτογράφησής σας
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. ……./………… αίτηση πολιτογράφησής σας

Σε συνέχεια του ως άνωθεν σχετικού και προκειμένου να κληθείτε σε εξέταση ενώπιον
της Επιτροπής Πολιτογράφησης, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η συνεχής διαμονής σας στην Ελλάδα μετά
το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησής σας μέχρι και σήμερα, ήτοι
από ……/……/……(εκάστοτε ημερομηνία αίτησης πολιτογράφησης του αλλοδαπού)
έως ……./……/……(εκάστοτε ημερομηνία εγγράφου).
Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε οποιοδήποτε δικαιολογητικό με
βάση το οποίο να αποδεικνύεται η συνέχεια της διαμονής σας στη χώρα:
(βλέπε τμήμα της παρούσης εγκυκλίου υπό τίτλο «ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ» (σελ. 17) ).
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Επισημαίνεται ότι αν διαπιστωθεί ότι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής σας και έως την κλήση σας σε εξέταση απουσιάζατε από τη
χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών συνεχόμενα, το αίτημά σας
θα πρέπει εκ του νόμου να απορριφθεί. Σε περίπτωση που η ως άνω απουσία σας
οφείλεται σε λόγους σπουδών στο εξωτερικό, σε σοβαρούς λόγους υγείας σας ή
λοιπούς λόγους ανωτέρας βίας, δύναται να σας χορηγηθεί αναστολή εξέτασης της
αίτησης πολιτογράφησής σας μέχρι τη μόνιμη επιστροφή σας στην Ελλάδα. Σε αυτή την
περίπτωση, παρακαλούμε να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας, τη σχετική αίτηση
αναστολής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά των ως άνω λόγων εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που λάβατε γνώση με το παρόν έγγραφο.
Η άρση της ως άνω αναστολής και η συνέχιση της εξέτασης του αιτήματος
πολιτογράφησής σας προϋποθέτει την επιστροφή σας στην Ελλάδα και τη μόνιμη
διαμονή σας σε αυτή για χρόνο ίσο με αυτό της απουσίας σας. Επισημαίνεται ότι
απαιτείται νέα σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα
για τη μονιμότητα της διαμονής, μετά την επιστροφή σας στην Ελλάδα.

( Υπογραφή Προϊσταμένου )
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2. Υπόδειγμα Απόφασης Χορήγησης Αναστολής κατ’ άρθρο 7 Α παρ.2 ΚΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης …………

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) καθώς και του ν. 4604/2019 «Προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης
βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 50 Α’).
2. Το άρθρο 248 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 34226/2019 (ΦΕΚ 1603 Β’) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’, κατά λόγο αρμοδιότητας
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την από …/…./… αίτηση πολιτογράφησης του/της εν θέματι.
5. Το από .../..../… με αριθμ. πρωτ. ………. αίτημα αναστολής εξέτασης της
αίτησης πολιτογράφησης του/της εν θέματι.
6. Τα υποβληθέντα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. …….. αίτηση, σχετικά αποδεικτικά
καθώς και τα λοιπά στοιχεία του οικείου φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αποδοχή του από …./.…/.… αιτήματος αναστολής εξέτασης της αίτησης
πολιτογράφησης του/της εν θέματι διότι:
[…]διότι διαμένει, μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησής του/της, στο

εξωτερικό άνω των 18 μηνών για λόγους σπουδών, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο
7 Α παρ.2 περ. β. του ΚΕΙ.
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ή
[…]διότι διαμένει, μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησής του/της, στο
εξωτερικό άνω των 18 μηνών για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα για λόγος
[….], όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 7 Α παρ.2 περ. γ. του ΚΕΙ.

(Σημείωση μετά τις κοινοποιήσεις: «Σας ενημερώνουμε ότι η άρση της ως άνω
αναστολής και κατά συνέπεια η συνέχιση της εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησής
σας είναι δυνατή μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος στην υπηρεσίας μας
συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκ νέου επιστροφή σας στην
Ελλάδα και τη μόνιμη διαμονή σε αυτή για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της απουσίας
σας»)

Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
……………………..
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3. Υπόδειγμα Απορριπτικής Απόφασης αίτησης πολιτογράφησης κατ΄ άρθρο 7Α παρ. 1
μετά από αίτημα αναστολής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) καθώς και του ν. 4604/2019 «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
- Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
(ΦΕΚ 50 Α’).
2. Το άρθρο 248 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’αριθμ.. 34226/2019 (ΦΕΚ 1603 Β’) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’, κατά λόγο αρμοδιότητας
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την από …/…/… αίτηση πολιτογράφησης του/της εν θέματι.
5. Το από .../.../… με αριθμ. πρωτ. ………. αίτημα αναστολής εξέτασης της αίτησης
πολιτογράφησης του/της εν θέματι.
6. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα λοιπά στοιχεία του οικείου
φακέλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόρριψη της από …/…/… αίτησης πολιτογράφησης

του/της εν θέματι διότι

αυτός/η: α. διέμενε εκτός Ελλάδας και β. δεν συντρέχει στο πρόσωπό του/της καμία
από τις προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις χορήγησης αναστολής εξέτασης.
Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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4. Υπόδειγμα Απορριπτικής Απόφασης αίτησης πολιτογράφησης κατ΄ άρθρο 7Α παρ. 1
χωρίς προηγούμενο αίτημα αναστολής
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) καθώς και του ν. 4604/2019 «Προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης
βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 50 Α’).
2. Το άρθρο 248 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ.. 34226/2019 (ΦΕΚ 1603 Β’) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’, κατά λόγο αρμοδιότητας
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την από …/…/… αίτηση πολιτογράφησης του/της εν θέματι.
5. Το υπ’ αριθμ. …….../…./…./…. έγγραφο της Υπηρεσία μας (Υπόδειγμα
εγγράφου 1) με το οποίο ο/η εν θέματι ενημερώθηκε για τις διατάξεις του άρθρου
7Α όπως αυτές προστέθηκαν στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με το νόμο
4604/2019.
6. Τα σχετικά υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα λοιπά στοιχεία του
οικείου φακέλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της από …/…/… αίτησης πολιτογράφησης

του/της εν θέματι διότι

αυτός/η δεν διέμενε συνεχώς στη χώρα μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης
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και μέχρι την κλήση του σε εξέταση.

Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ)
ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
1.Άδεια επί μακρόν διαμένοντος
2.Βεβαίωση/τίτλος διαμονής που
χορηγείται σε πολίτες κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών ΕΖΕΣ
3. Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής
που χορηγείται σε υπηκόους
τρίτων χωρών-μέλη οικογένειας
Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4. Δελτίο αναγνωρισμένου
πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους
οικογένειας κατόχου τέτοιου
δελτίου
5.Δελτίο Καθεστώτος επικουρικής
προστασίας ή άδεια διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους-ΜΟΝΟ οι
περιπτώσεις που υπάγονται στο
άρθρο 19Α παρ.1 περ. στ.
ν.4251/2014 (ή μέλη οικογένειας
κατόχων τέτοιων δελτίων).
6.Ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό
δελτίο που έχουν χορηγηθεί από
ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης
της Νέας Υόρκης, περί του
καθεστώτος των ανιθαγενών
7.Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
8.Άδεια διαμονής αόριστης
διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας
9.Άδεια διαμονής για επενδυτική
δραστηριότητα (εξαιρούνται
στελέχη)
10.Άδεια διαμονής ιδιοκτήτη
ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής
επενδυτή
11.Σύζυγοι Έλληνα/ίδας με τέκνο
και έναν εκ ως άνω τίτλων
διαμονής
12.Γονέας ανήλικου ημεδαπού με
έναν εκ των άνω τίτλων διαμονή
(εφόσον η ελληνική ιθαγένεια του
τέκνου δεν αποκτήθηκε βάσει του
1 Α)
13.Κάθε άλλο νόμιμο και οριστικό
τίτλο διαμονής εκτός των
παραπάνω (πχ. Εξαρτημένης
Εργασίας, ΕΔΤΟ αλλογενούς,
λοιποί ανθρωπιστικοί λόγοι)

ΕΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
7 ΈΤΗ
3 ΈΤΗ
12 ΈΤΗ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας
2. Υπουργείο Εξωτερικών
- ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού
3. Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Δ/νση Μετανάστευσης
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
- Διεύθυνση Αλλοδαπών
5. Συνήγορος του Πολίτη

αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας
3. Κεντρική Δ/νση Ιθαγένειας
4. Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
5. Γραφείο Τύπου
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση ανάρτησης της Εγκυκλίου
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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