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ΠΡΟΣ :  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α 

Θέμα :  Επιστροφή παραβόλου πολιτογράφησης λόγω μεταβολής νομικής βάσης  

Σχετ :  (α) Το υπ' αρ. πρωτ. Φ../26736/14-12-2015 έγγραφό σας 
(β) Το υπ' αρ. πρωτ. Φ../12418/20-6-2014 έγγραφό μας 

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού διευκρινίζεται ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ο οποίος κατέχοντας 

οποιοδήποτε αποδεκτό τίτλο διαμονής, υπέβαλε αρχικά αίτηση πολιτογράφησης ως αλλογενής, αλλά στη συνέχεια  και 
εν μέσω της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματός του, απέκτησε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), 

υπάγεται αυτοδικαίως με την κατάθεση αντιγράφου αυτού, στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010. 

  
Υπογραμμίζεται ότι η περίπτωση αυτή δεν συνιστά παραίτηση ή υπαναχώρηση του αιτούνται από την περαιτέρω 

εξέταση της αρχικής του αίτησης αλλά μεταβολή της νομικής βάσης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και 
ως τέτοια έχει ερμηνευτεί και με το (β) σχετικό εγγράφό μας. 

  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιεί την ομογενειακή ιδιότητα την οποία ο κάτοχός του τεκμαίρεται 
ότι διέθετε και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησής όπως το στοιχείο αυτό προκύπτει από το 

περιεχόμενο της εν λόγω αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενεργεί για την επιστροφή του μέρους εκείνου του 
παραβόλου που έχει καταβληθεί, ώστε να παρακρατείται τελικά το προβλεπόμενο για την πολιτογράφηση ομογενών 

ποσό των €100. 
  

Η δυνατότητα επιστροφής μέρους του καταβληθέντος παραβόλου και η υπαγωγή του αιτούντα στις διατάξεις του 

άρθρου 23 του Ν.3838/2010, δεν συνεπάγεται εξ ορισμού την αποδοχή της αναγνώρισης της ιδιότητας του ομογενούς 
στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου, καθώς εάν υφίστανται από την υπηρεσία που χειρίζεται την αίτησή του, 

αμφιβολίες ως προς την εθνική του καταγωγή, απαιτείται η διενέργεια σχετικού έλεγχου σε συνεργασία με την 
αστυνομική αρχή έκδοσης του Ε.Δ.Τ.Ο. και την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα αλλαγής της νομικής βάσης εν μέσω εκκρεμούς αίτησης, δεν τυγχάνει 
εφαρμογής για περίπτωση αιτούντα ο οποίος έχει ήδη παραπεμφθεί σε συνέντευξη ως αλλογενής και η οικεία Επιτροπή 

Πολιτογράφησης έχει εισηγηθεί αρνητικά για την πολιτογράφησή του, καθώς η διαπίστωση της μη συνδρομής 
ουσιαστικών προϋποθέσεων αποτελεί λόγο απόρριψης μιας αίτησης πολιτογράφησης ανεξάρτητα από την εθνική 

καταγωγή του ενδιαφερομένου. 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 
ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

2. Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

3. Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών 
 

 


