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ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στατιστικών δεδομένων
Στα πλαίσια της καλύτερης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων, του
πολιτικού προσωπικού της χώρας, του τύπου, της ακαδημαϊκής κοινότητας,
αλλά και των ίδιων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, καθώς και για την
ενίσχυση της διαφάνειας, η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας προχωρά από
σήμερα και σταδιακά στην ανάρτηση στατιστικών δεδομένων. Αυτά αφορούν
τις κυριότερες κατηγορίες κτήσης ιθαγένειας, ήτοι πολιτογράφησης αλλογενών
αλλοδαπών και βάσει των αρ. 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Σκοπός των αναρτήσεων είναι ιδίως:
Α. Η ευχερής παρακολούθηση από τους ίδιους τους αιτούντες της πορείας
εξέλιξης της υπόθεσής τους, καθώς εμφανίζονται οι μέσοι χρόνοι ανά στάδιο
της διαδικασίας.
Β. Η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από άσκοπες ερωτήσεις ή οχλήσεις
σχετικά με τις υπό κρίση αιτήσεις.
Γ. Η διασαφήνιση της πραγματικής εικόνας στο σύστημα απόδοσης ελληνικής
ιθαγένειας σε αντιδιαστολή με φήμες, δημοσιεύματα ή ακόμη και εδραιωμένες
πεποιθήσεις.
Δ. Η προστασία των αιτούντων από διαφόρων ειδών «μεσολαβητές», αλλά
και ο ευχερής έλεγχος από το πολιτικό προσωπικό, τις Ανεξάρτητες Αρχές και
την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την ορθή διοικητική διαχείριση των
επιμέρους υποθέσεων.
Ε. Η δυνατότητα όλων να έχουν εικόνα του όγκου αιτημάτων που καλείται να
χειριστεί η διοίκηση, αλλά και των προβλημάτων που ενυπάρχουν στη
διαδικασία κτήσης ιθαγένειας.
Σημειώνεται ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να επικαιροποιούνται τα
στοιχεία κάθε τρίμηνο.
Η εξαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων και οι επισημάνσεις/επεξηγήσεις
έγιναν από το στέλεχος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας κο Σταύρο Πιοτόπουλο.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας
(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση του παρόντος
στα Τμήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και χειρίζονται τα σχετικά
αιτήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας)
2. Συνήγορος του Πολίτη
3. Βουλή των Ελλήνων
(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας
3. Δ/νση Ιθαγένειας
(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

