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Προς:
Τους Προϊσταµένους των ∆/νσεων
Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και
τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης
Κεντρικής Μακεδονίας,
υπό την ιδιότητά τους ως Προέδρους
των Επιτροπών Πολιτογράφησης
(µε την παράκληση να µεριµνήσουν
για την κοινοποίηση της παρούσας στα
µέλη – τακτικά και αναπληρωµατικά – της
Επιτροπής Πολιτογράφησης)
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

Θέµα: Παροχή οδηγιών ως προς τη διαδικασία της συνέντευξης υποψηφίων
αλλοδαπών που έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο.
Σχετ: η Α.Π. Φ.130181/39910/10/2-08-2010 (αριθ. 13) εγκύκλιος της υπηρεσίας µας
Αξιότιµοι Πρόεδροι και µέλη των Επιτροπών Πολιτογράφησης,
Αντικείµενο της παρούσας επιστολής αποτελεί η παροχή κατευθύνσεων κατά
τη διενέργεια της συνέντευξης των υποψηφίων αλλοδαπών που έχουν φοιτήσει σε
ελληνικό σχολείο, µε κύριο στόχο την επίσπευση της ανωτέρω διαδικασίας λόγω της
καταρχήν τεκµαιρόµενης ένταξης αυτών στην ελληνική κοινωνία.
Ειδικότερα σηµειώνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το στοιχείο β’ του άρθρου 5Α του ΚΕΙ, µεταξύ των παραγόντων
που λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται προκειµένου να διακριβωθεί η οµαλή
ένταξη του αιτούντος αλλοδαπού στην ελληνική κοινωνία περιλαµβάνεται η φοίτησή
του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η οποία, ως γνωστόν, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις συνιστά και από µόνη της ικανή συνθήκη για την κτήση της Ελληνικής
ιθαγένειας (άρθ. 1Β του ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
∆εδοµένου ότι το υπόψη επιµέρους κριτήριο υποδηλώνει ότι ο υποψήφιος είναι
µέτοχος της ελληνικής παιδείας που ως βασικός µηχανισµός ενσωµάτωσης
τεκµηριώνει τον γνήσιο δεσµό του προς την ελληνική κοινωνία, θα πρέπει στις
περιπτώσεις που το χρονικό διάστηµα της φοίτησης κρίνεται ως επαρκές να
λαµβάνεται υπ’ όψη έχοντας ιδιαιτέρως βαρύνουσα σηµασία κατά το σχηµατισµό της
κρίσης της Επιτροπής Πολιτογράφησης.

Πιο συγκεκριµένα, η προσκόµιση από τον αιτούντα απολυτήριου ελληνικού
γυµνασίου ή λυκείου κάθε είδους µετά από φοίτηση τουλάχιστον τριών ετών ή
πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πιστοποιεί ότι πρόκειται για πρόσωπο που
χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας και µετέχει της ελληνικής
παιδείας, είναι δε εξοικειωµένος µε τα κοινωνικά δεδοµένα και συνήθειες, αλλά και
την πολιτιστική παράδοση της χώρας. Ως εκ τούτου, αποτελεί καταρχήν
αναµφισβήτητο τεκµήριο τόσο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, αποδεικνύοντας
ότι ο υποψήφιος διαθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας, όσο και της
απαιτούµενης ουσιαστικής ένταξής του στην ελληνική κοινωνία.
Συνεπεία των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το κριτήριο της φοίτησης,
λειτουργώντας
ως
τεκµήριο
συνδροµής
των
παραπάνω
ουσιαστικών
προϋποθέσεων, συνιστά απόδειξη ισχυρού δεσµού του αλλοδαπού µε τη Χώρα και
ως τέτοιο θα πρέπει καταρχήν να αξιολογείται θετικά, δικαιολογώντας τη µη υποβολή
µεγάλου αριθµού ερωτήσεων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με εκτίµηση,
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Λάµπρος Μπαλτσιώτης

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Προς τους Προέδρους των Επιτροπών
Πολιτογράφησης του ΥΠΕΣ
(k.ouli@ypes.gr)
(p.skiadas@ypes.gr)
(o.stauropoulou@ypes.gr)
(µε την παράκληση να µεριµνήσουν
για την κοινοποίηση της παρούσας στα
µέλη – τακτικά και αναπληρωµατικά – της
Επιτροπής Πολιτογράφησης)
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