Πίνακας 1: Προγραμματισμός συνεντεύξεων πολιτογράφησης αλλοδαπών ανά ΔΙ
Διεύθυνση Ιθαγένειας
Αθήνα
Βόρειος τομέας
Κεντρικός τομέας
Νότιος τομέας
Θεσσαλονίκη4
Δυτική Ελλάδα-Ιόνιο

Μήνας και έτος εξέτασης1
3 2015
5ος – 6ος 2016
10ος 2014
12ος 2014
1ος -12ος 2013
5ος – 6ος 2015

Πελοπόννησος
Αν. Μακεδονία-Θράκη
Ήπειρος – Δυτ. Μακεδονία
Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα5

6ος 2015
1ος – 7ος 2017
5ος 2015
Λάρισα 1ος 2016, Βοιωτία 6ος
2014, Μαγνησία 10ος 2013,
Εύβοια 7ος 2015, Ευρυτανία
9ος 2015, Καρδίτσα 8ος 2015,
Τρίκαλα 2ος 2015, Φθιώτιδα
1ος 2018, Φωκίδα 8ος 2016
4ος – 5ος 2016
12ος 2015
4ος 2017

Κεντρική Μακεδονία
Κρήτη
Νότιο Αιγαίο
1

ος

Μέγιστη συγκέντρωση2
1ο τρίμηνο 2015
2ο τρίμηνο 20163
3ο προς 4ο τρίμηνο 2014
4ο τρίμηνο 2014
1ο τρίμηνο 2013
3ο τρίμηνο 2015-1ο τρίμηνο
2016
2ο-4ο τρίμηνο 2015
2ο τρίμηνο 2017
3ο-4ο τρίμηνο 2015
δεν μπορεί να εξαχθεί
συμπέρασμα από το
πρόγραμμα

1ο τρίμηνο 2016
4ο τρίμηνο 2015
3ο τρίμηνο 2017

Ποιου χρονικού διαστήματος αιτήσεις εξετάζονται στο παρόντα χρόνο με βάση στοιχεία τα οποία απεστάλησαν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ιθαγένειας εντός του
Φεβρουαρίου 2019
2
Ποιες αιτήσεις εξετάζονται στο παρόντα χρόνο με βάση το πληροφοριακό σύστημα της Ιθαγένειας (ΟΠΣ), όπως εμφανίζονταν κατά τα τέλη Φεβρουαρίου 2019
3
Μη αξιολογήσιμη διαφοροποίηση διασποράς (βλ. τη στήλη αριστερά)
4
Έχουν ήδη γίνει επισημάνσεις προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία να προγραμματίζει για συνέντευξη μόνο τις αιτήσεις του 1ου τριμήνου 2013, ώστε να υπάρξει μείωση της
διασποράς και να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της εξέτασης με βάση τη χρονολογική προτεραιότητα
5
Έχουν ήδη γίνει επισημάνσεις προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρονολογική σύγκλιση των αιτημάτων των
επιμέρους τμημάτων ιθαγένειας που προγραμματίζονται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης

Βόρειο Αιγαίο

4ος 2018

Χωρίς ορισμένες
συνεδριάσεις

Ο παραπάνω πίνακας θα αναρτάται επικαιροποιημένος κάθε τρίμηνο. Αναφέρεται σε υποθέσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί κάποιο δικαιολογητικό εκ
μέρους του ενδιαφερομένου ή σημαντική χρονική υστέρηση στη λήψη ποινικού μητρώου ή στη λήψη πιστοποιητικών από άλλες εμπλεκόμενες
υπηρεσίες. Ο υπολογισμός του μήνα εξέτασης των αιτημάτων ανά περιοχή έχει προκύψει από τις συνεντεύξεις που έχουν προγραμματιστεί για το
διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 και πιθανόν να παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις σε σχέση με την πραγματική εικόνα. Μετά από κατάταξη των
συχνοτήτων των προγραμματισμένων συνεντεύξεων ανά ημερομηνία υποβολής του αιτήματος προκύπτουν και τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα με το
εύρος ημερομηνιών για την κάθε επιτροπή. Οι παραπάνω πίνακες συγκρινόμενοι με τα στοιχεία των κατά τόπους υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν
και σημείο αναφοράς των ενδιαφερομένων για το πότε θα πρέπει να «ανησυχούν» για το αν η υπόθεσή τους έχει καθυστερήσει.

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ
Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνεται ο αριθμός των συνεντεύξεων, σύμφωνα με το ΟΠΣ, οι οποίες έχουν διεξαχθεί από το 2010 έως και
31/12/2018 για τις οποίες έχει υπογραφεί το πρακτικό από τα μέλη των επιτροπών και συνεπώς το πραγματικό πλήθος των συνεντεύξεων ανά περιοχή
μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Πρέπει να σημειωθεί, ότι για τα έτη 2010-2012 ενδέχεται τα συγκεκριμένα στοιχεία να είναι ελλιπή, λόγω της σταδιακής
ενσωμάτωσης των υπηρεσιών στο ΟΠΣ.

Πίνακας 2
Πλήθος Συνεντεύξεων ανά Περιοχή
Αθήνα
3.459
Βόρειος Τομέας
3.324
Νότιος Τομέας
2.166
Κεντρικός Τομέας
1.871
Νότιο Αιγαίο
1.461
Κρήτη
1.455
Κεντρική Μακεδονία
1.211
Θεσσαλία - Στ. Ελλάδα
1.074
Θεσσαλονίκη
911
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
831
Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο
787
Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία
580
Πελοπόννησος
562
Βόρειο Αιγαίο
446
Σύνολο

Ποσοστό συνεντεύξεων ανά περιοχή

Νότιο Αιγαίο
7%
Κεντρικός Τομέας
9%

Κρήτη
7%

Κεντρική Μακεδονία
6%
Θεσσαλία - Στ. ΕλλάδαΉπειρος - Δυτική
5%
Μακεδονία
Θεσσαλονίκη
3%
5%

Άλλα
16%
Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο
4%

Νότιος Τομέας
11%

Πελοπόννησος
3%

Βόρειο Αιγαίο
2%

20.138
Βόρειος Τομέας
17%

Αθήνα
17%

Ανατολική Μακεδονία
- Θράκη
4%

Στη συνέχεια ακολουθούν διαγράμματα στα οποία απεικονίζεται η πορεία των αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας για τις τρεις κύριες κατηγορίες:
Γέννηση/Φοίτηση, Πολιτογράφηση Αλλογενών και Πολιτογράφηση Ομογενών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες άρχισαν να δέχονται
αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι, τον Σεπτέμβριο 2015.

Πίνακας 3

Πίνακας 4

