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Εγκύκλιος αρ.: -2Θέμα:
Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
Στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης ιθαγένειας με πολιτογράφηση, προσώπων γεννημένων
στην Ελλάδα για τα οποία, όπως και για τους ανιόντες τους πιστοποιείται μακρά ιστορική παρουσία
στην Ελλάδα, η υπηρεσία μας κρίνει ότι η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κ.Ε.Ι. περί αλλογενών αλλοδαπών δεν συνάδει με την τεκμαιρόμενη ελληνική εθνική τους ταυτότητα , όπως αυτή εκτιμάται αντικειμενικά ότι έχει διαμορφωθεί από τη συνεχή διαβίωση των ιδίων και των ανιόντων τους στη χώρα.
Υπογραμμίζοντας ότι η εξακρίβωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο κάθε αιτούντα εξακολουθεί να αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο κατά την εξέταση οποιασδήποτε
αίτησης πολιτογράφησης, παρακαλούνται εφεξής οι υπηρεσίες σας να δέχονται ως κατ’ αρχήν υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι. περί πολιτογράφησης ομογενών μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) και στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου, αιτήσεις τις
οποίες υποβάλλουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και οι ίδιοι είτε οι ανιόντες αυτών έχουν κατά διαστήματα κατηγοριοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές ως κατά το θρήσκευμα «αρμένιοι χριστιανοί ορθόδοξοι ή γρηγοριανοί», «αρμένιοι καθολικοί»,
«αρμένιοι διαμαρτυρόμενοι», «Μελιταίοι ή Μαλτέζοι (καθολικοί)» ή «ισραηλίτες».
Επειδή ζητούμενο στην αξιολόγηση τέτοιων αιτημάτων είναι η απόδειξη της ύπαρξης του γνησίου δεσμού του αιτούντα με τη χώρα, κατά παρέκκλιση της συνήθους διαδικασίας πολιτογράφησης
ομογενών μη κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο., οι υπηρεσίες σας παρακαλούνται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους:
 βεβαιώσεις εγγραφών σε δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, από όπου να προκύπτει ο συγγενικός
τους δεσμός με τυχόν πρόσωπα που έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με οποιοδήποτε
τρόπο, τα οποία ανήκουν στις εν λόγω κοινότητες,
 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των ιδίων και γάμου των ανιόντων τους όπως έχουν καταχωρηθεί σε
ληξιαρχείο της χώρας με βάση το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει η συγγένεια καθώς και η συνεχής παρουσία της οικογένειας στη χώρα
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 άδεια παραμονής ή άλλα δημόσια έγγραφα των ελληνικών αρχών με σχετικές καταχωρήσεις κατά
τα προαναφερόμενα
 έγγραφα (στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα σε αυτή) οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής
αρχής (διοικητικής, θρησκευτικής, κ.λπ.) από όπου να προκύπτουν οι δεσμοί τους με τις εν λόγω
κοινότητες
Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις αυτεπάγγελτες
αναζητήσεις που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Ι. και διαβιβάζουν τον οικείο φάκελο στη Διεύθυνση
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση απόφασης. Επισημαίνεται ότι ο Υπουργός
Εσωτερικών δύναται να αναπέμψει τον φάκελο στην υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
παραπομπή στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, εάν προκύψουν αμφιβολίες για την συνδρομή των
ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο Ειδικός Γραμματέας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας
- Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εξωτερικών (γραφείο Υπουργού)
Βασ. Σοφίας 5, ΤΚ 106 71 Αθήνα
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Αλλοδαπών
Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα
3. Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 104 32Αθήνα
4. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Βουλής 36, TK 105 57 Αθήνα
(με την παράκληση κοινοποίησης στις κατά τόπους ισραηλιτικές κοινότητες)
5. Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών
Ομήρου 9, TK 106 72 Αθήνα
6. Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας και Μητρόπολη Ιονίων Νήσων
Μοντσενίγου 3, TK 49 100 Κέρκυρα
7. Ιερά Μητρόπολη των εν Ελλάδι Ορθόδοξων Αρμενίων
Κριεζή 10, TK 105 53 Αθήνα
(με την παράκληση κοινοποίησης στις κατά τόπους κοινότητες)
8. Εξαρχία Των Εν Ελλάδι Αρμένιων Καθολικών
Ρενέ Πυώ 2, TK 117 44 Αθήνα
9. Σύνδεσμος Αρμενίων Ευαγγελικών Ελλάδος- Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία
Λαμίας 30, TK 185 42 Πειραιάς
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