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Θέμα:    Περί της ορκωμοσίας των ομογενών αλλοδαπών … και …. 

Σχετ.:  Το …. έγγραφό σας 

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας και με βάση τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη 

της υπηρεσίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους που άπτονται της 
διασφάλισης των διαδικασιών και της ορθής εφαρμογής των οικείων διατάξεων, η 

προβλεπόμενη εκ του νόμου πρόσκληση σε ορκωμοσία για τους πολιτογραφούμενους 
κρίνεται απαραίτητο να γίνεται εγγράφως, βάσει των κανόνων διακίνησης υπηρεσιακών 

εγγράφων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών και με επικουρική χρήση βεβαίως 
οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου ειδοποίησης των ενδιαφερομένων, ανάλογα με τις συνθήκες 

που καλείται να αντιμετωπίσει η κάθε προξενική αρχή. 

 
Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι υφίσταται εκ του νόμου προθεσμία ενός έτους από την 

έκδοση της οικείας απόφασης πολιτογράφησης για τη διενέργεια της ορκωμοσίας των 
πολιτογραφούμενων, είναι απαραίτητο για αμφότερους 

τους εμπλεκόμενους, να αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν ή όχι γνώση της 

σχετικής πρόσκλησης, συνθήκη η οποία αντικειμενικά δεν ικανοποιείται με μόνη 
την τηλεφωνική επικοινωνία και ως εκ τούτου δεν τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση αυτής 

ώστε να άρχεται η προσμέτρηση της αποκλειστικής κατά τα ανωτέρω προθεσμίας. 
 

Βάσει των ανωτέρω και παρότι τυπικά έχει παρέλθει η προθεσμία εντός της οποίας οι εν 

θέματι όφειλαν να δώσουν τον όρκο του Έλληνα πολίτη, παρακαλείστε για την εκ νέου 
έγγραφη πρόσκλησή τους σε ορκωμοσία, ορίζοντας νέα ημερομηνία και ώρα διενέργειας 

αυτής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτονόητο θεωρείται ότι σε περίπτωση μη 
εμφάνισης τους παρότι θα έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, οι 

αποφάσεις πολιτογράφησής του θα ανακληθούν αυτοδικαίως. 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
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