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Αθήνα, 30/3/2018
Αρ. πρωτ. Φ……/….
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρ. Κοτοπούλη 62
Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα

Περί της μόνιμης διαμονής πολιτογραφηθέντων ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. βάσει του αρ.23
του ν.3838/2010
Το υπ’ αρ. …../……. έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

- σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3838/2010 όπως ισχύει, ομογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με σχετική αίτηση η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας τους
- σύμφωνα με σχετικό εδάφιο της εγκυκλίου 52/2012 της υπηρεσίας μας, για τη διαπίστωση του τόπου
μόνιμης κατοικίας του αιτούντος είχε δοθεί η κατευθυντήρια οδηγία ότι τα στοιχεία διαμονής που δήλωναν οι αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησής τους γίνονταν αποδεκτά χωρίς άλλες διατυπώσεις ή απαίτηση προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, κ.λπ.) ή περαιτέρω
ενέργειες εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- διερευνητέες είναι οι πολιτογραφήσεις κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. πολιτών Αλβανίας που εκδόθηκαν μετά τη λήψη και κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 52/2012.
Υπενθυμίζοντας ότι η εγκύκλιος 52 εκδόθηκε με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών
πολιτογράφησης των ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. σύμφωνα με τη ρητή νομοθετική επιταγή (όπως προκύπτει και από τη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση) ενώ με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.130181/30570/5-10-2017
έγγραφό μας και για λόγους που αναφέρονται σε αυτό, χορηγήθηκαν νεότερες οδηγίες σχετικά με την
εντατικοποίηση των διαδικασιών εξακρίβωσης του αληθούς τόπου διαμονής των αιτούντων αλλοδαπών
κατόχων Ε.ΔΤ.Ο.
Με τις οδηγίες αυτές υπογραμμίστηκε ότι, όταν εγείρονται αμφιβολίες ως προς τον πραγματικό τόπο διαμονής ορισμένων αιτούντων και η αρμόδια υπηρεσία που εξετάζει αιτήματα πολιτογράφησης με το άρθρο 23 του ν.3838/2010, δεν δύναται να πεισθεί από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ότι ο ενδιαφερόμενος διαμένει μόνιμα στη χώρα, τότε οφείλει χωρίς άλλες διατυπώσεις να απορρίψει με ειδική αιτιολογία το σχετικό αίτημα πολιτογράφησης, επιστρέφοντας στον αιτούντα όλα τα πρωτότυπα πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών τα οποία είχε υποβάλει με την αίτησή του.
Παρά το ότι η επιστροφή ως «αγνώστου διαμονής» των αποφάσεων πολιτογράφησης συνιστά ισχυρή
ένδειξη ότι ο πολιτογραφηθείς δεν διέμενε στη χώρα, δεν μπορεί άνευ ετέρου να οδηγήσει αφ’ εαυτής
σε ανάκληση της ιθαγένειας.
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Το κρίσιμο υπό διερεύνηση ζήτημα αφορά το αν ο πολιτογραφηθείς είχε την Ελλάδα ως ενεργό επίκεντρο
των βιοτικών του δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο 8/2010 (σελ. 13-15). Επειδή ο νόμος δεν θέτει την προϋπόθεση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συνεχούς διαμονής για τους ομογενείς, κρίσιμο είναι να εξετάζεται αν το διάστημα πριν την αίτηση πολιτογράφησης και μέχρι την απόφαση ο αιτών έχει καταστήσει τη χώρα κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων, με βάση στοιχεία που
προσκομίζονται προς τεκμηρίωση και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας (βλ. Φ.130181/30570/510-2017 έγγραφό της Διεύθυνσης Ιθαγένειας).
Ως εκ τούτου, αν ο αιτών διέμενε στη χώρα για ικανό έστω διάστημα, αλλά όχι χρονικά εγγύς με την αίτηση πολιτογράφησης, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση που
διέμενε μεν στη χώρα αλλά δεν είχε αυτή καταστεί κέντρο των βιοτικών του σχέσεων/δραστηριοτήτων,
αλλά προσωρινής διαμονής, έστω και επαγγελματικής.
Συμπερασματικά, εάν κατόπιν διερεύνησης των υποθέσεων των ετών 2015 και 2016 που αναφέρετε στο
σχετικό έγγραφό σας, αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο ότι, πρόσωπα που αιτήθηκαν ενώπιον των
υπηρεσιών σας την πολιτογράφησή τους ως ομογενείς κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν.3838/2010, δεν διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα κατά το χρόνο υποβολής των αιτημάτων τους, τότε
τυχόν αποφάσεις πολιτογράφησης που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματί τους είναι ανακλητέες λόγω μη συνδρομής της βασικής προϋπόθεσης που θέτει η προαναφερόμενη διάταξη, δηλαδή της μόνιμης διαμονής
στη χώρα.
Σημειώνεται ότι πέρα του γεγονότος της απόπειρας εξαπάτησης των ελληνικών αρχών και του ότι η ιθαγένεια δεν αποκτήθηκε καλή τη πίστει, με γνώμονα τις μεταγενέστερες αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. στους πολίτες Αλβανίας, εγείρονται εύλογες επιφυλάξεις ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης για τα άτομα αυτά που επεδίωξαν να υπαχθούν στην κατηγορία
των ομογενών του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου χωρίς να έχουν επιλέξει τη χώρα ως τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας
- Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εξωτερικών
-Α3 Διεύθυνση Χωρών ΝΑ Ευρώπης
-Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων
-Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα
-Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο
-Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κορυτσά
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α. Γραφεία Συντονιστών
β. Γεν. Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
γ. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα
Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους)
3. Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
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