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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Παρατηρήσεις επί των στατιστικών στοιχείων έτους 2018
Τα παραγόμενα στατιστικά έχουν αντληθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα
«Ιθαγένεια» το οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας που χειρίζονται θέματα Ιθαγένειας, καθώς
και από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ημερομηνία
προσπέλασης 14/2/2019.
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των στοιχείων έχει οριστεί ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Σταύρος Πιοτόπουλος.
Τα στοιχεία αναφέρονται στο διάστημα από 1/1/2018 – 31/12/2018 και αφορούν
στο συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, με
βάση την ημερομηνία που προβλέπει η αντίστοιχη νομική βάση κτήσης. Είτε
δηλαδή από την ημερομηνία ορκωμοσίας του αλλοδαπού, είτε από τη δημοσίευση
σε Φ.Ε.Κ της περίληψης της απόφασης κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Το πλήθος των απορρίψεων και των ανακλήσεων προκύπτει από τις αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Σημειώνεται ότι δεν
περιλαμβάνεται η κατηγορία «Ανήλικα/άγαμα τέκνα όσων απέκτησαν Ελληνική
Ιθαγένεια», καθώς σε αυτήν δεν υπήρχε αντίστοιχη περίπτωση.
Το ποσοστό αποδοχής αιτημάτων κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία έχει
προκύψει από τον τύπο [Κτήσεις/(Κτήσεις+Απορρίψεις)], ενώ πέρυσι, οπότε για
πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν σχετικά στοιχεία, προέκυψε από τον τύπο 1(απορρίψεις/κτήσεις). Η αλλαγή του τύπου υπολογισμού σε σχέση με το 2017
αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα. Στον σχετικό πίνακα αναφέρονται
τα ποσοστά αποδοχής και του 2017 υπολογισμένα με το νέο τύπο για την
ευκολότερη σύγκριση των δύο ετών.
Τα στοιχεία είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν, τον Δεκέμβριο του 2019,
καθώς μεσολαβεί ένα επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοτολογική
τακτοποίηση όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια (κυρίως στην κατηγορία
Ανήλικα/άγαμα τέκνα όσων απέκτησαν Ελληνική Ιθαγένεια). Σχετικά αναφέρουμε
ότι το 2017 η απόκλιση των κτήσεων ιθαγένειας μεταξύ των στοιχείων που
προέκυπταν από το σύστημα τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν της
τάξης του 3,1%. Όπως και πέρυσι, η επόμενη επικαιροποίηση θα γίνει τον Ιούνιο
του 2019 (για το έτος 2018).

Για πρώτη φορά προχωρούμε και σε έναν ελάχιστο σχολιασμό των στοιχείων με
σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση.

Σημειώνουμε ότι για τα έτη 2011-2018 ένα σημαντικό τμήμα των ανήλικων θήλεων
τέκνων όσων έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια (κατηγορία «Ανήλικα/άγαμα
τέκνα όσων απέκτησαν Ελληνική Ιθαγένεια») δεν καταγράφεται λόγω μη σχετικής
(εξ αρχής) πρόβλεψης καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η δυσλειτουργία
αυτή θα αποκατασταθεί για το έτος 2019.

Κτήσεις Ελληνικής Ιθαγένειας έτους 2018 ανά κατηγορία
Κατηγορία
Πολιτογράφηση Ομογενών
Πολιτογράφηση Αλλογενών
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15)
Διαδικασίες καθορισμού (Με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ)
Ανήλικα/άγαμα τέκνα όσων απέκτησαν Ελληνική Ιθαγένεια
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
ΣΥΝΟΛΟ

Πλήθος
2.693
2.528
21.294
884
483
182
28.064

Παρατηρείται μία μείωση των κτήσεων περίπου 17% σε σχέση με τα στοιχεία του
Φεβρουαρίου 2017 η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού των
υπαλλήλων στις υπηρεσίες Ιθαγένειας. Η κατηγορία Πολιτογράφηση ομογενών
από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ εμφανίζει σημαντική αύξηση που οφείλεται στην
επαναλειτουργία των Ειδικών Επιτροπών (βλ. και τον αριθμό των σχετικών
απορρίψεων).1
Ανάλυση βάσει των πέντε πρώτων χωρών προηγούμενης Ιθαγένειας
Πολιτογράφηση Ομογενών
Χώρα προηγούμενης Ιθαγένειας
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Η.Π.Α.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Πλήθος Ποσοστό
2.445
90,79%
81
3,01%
25
0,93%
19
0,71%
11
0,41%
11
0,41%
101
3,75%
2.693

Η πρώτη πεντάδα χωρών παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 2017, με εξαίρεση
τους υπηκόους Αυστραλίας (στην 5η θέση) με ίσο αριθμό κτήσεων με τους
υπηκόους Ουκρανίας. Ελαφρώς μειωμένες είναι οι κτήσεις υπηκόων Αλβανίας
(περίπου 2,5%), μικρή αύξηση (περίπου 1%) των κτήσεων υπηκόων Τουρκίας, λίγο
μεγαλύτερη αύξηση (περίπου 2%) για τους υπηκόους των υπόλοιπων χωρών.
Πολιτογράφηση Αλλογενών
Χώρα προηγούμενης Ιθαγένειας
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
1

Πλήθος Ποσοστό
1.640
64,87%
116
4,59%
92
3,64%
78
3,09%

Η μείωση είναι της τάξης του 12% αν συνυπολογιστούν και οι απορρίψεις των αιτήσεων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

74
528
2.528

2,93%
20,89%

Σε σχέση με το 2017 παρατηρείται μια αλλαγή στην κατάταξη καθώς οι υπήκοοι
Ρωσίας είναι στην τρίτη θέση, οι δε υπήκοοι Μολδαβίας στην τέταρτη. Στην πέμπτη
θέση βρίσκονται το 2018 οι υπήκοοι Ρουμανίας, και στην έκτη οι υπήκοοι
Βουλγαρίας.
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15)
Χώρα προηγούμενης Ιθαγένειας Πλήθος Ποσοστό
ΑΛΒΑΝΙΑ
19.569
91,90%
ΙΝΔΙΑ
225
1,06%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
198
0,93%
ΓΕΩΡΓΙΑ
164
0,77%
ΑΡΜΕΝΙΑ
148
0,70%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
990
4,65%
ΣΥΝΟΛΟ
21.294
Αμετάβλητη σχεδόν παραμένει η κατάσταση των χωρών σε σχέση με το 2017 με
μόνη αλλαγή στην τέταρτη θέση όπου οι υπήκοοι Γεωργίας καταλαμβάνουν τη
θέση αυτών της Μολδαβίας. Οι υπήκοοι Μολδαβίας βρίσκονται στην έβδομη θέση
(πίσω από την έκτη θέση των υπηκόων Ρουμανίας). Χωρίς ιδιαίτερη διακύμανση
εμφανίζονται και τα ποσοστά των υπόλοιπων χωρών σε σχέση με το προηγούμενο
έτος.

Διαδικασίες καθορισμού Ελληνικής Ιθαγένειας (με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ.)
Χώρα προηγούμενης Ιθαγένειας Πλήθος Ποσοστό
ΑΛΒΑΝΙΑ
171
19,34%
ΡΩΣΙΑ
101
11,43%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
95
10,75%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
79
8,94%
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ
43
4,86%
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
37
4,19%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
358
40,49%
ΣΥΝΟΛΟ
884
Αμετάβλητη παραμένει η πρώτη τριάδα χωρών σε σχέση με το 2017 και με
παρόμοια ποσοστά. Οι υπήκοοι Ρουμανίας καταλαμβάνουν από την πέμπτη θέση
την τέταρτη, ενώ αξιοσημείωτα ποσοστά εμφανίζουν το 2018 οι υπήκοοι ΗΠΑ και
Ηνωμένου Βασιλείου. Ακολουθούν οι υπήκοοι Ουκρανίας και Γεωργίας (όγδοη
χώρα από τέταρτη το 2017).

Απορρίψεις αιτημάτων
κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας έτους 2018
Κατηγορία
Πολιτογράφηση Ομογενών
Πολιτογράφηση Αλλογενών
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15)
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
Διαδικασίες καθορισμού (Με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ)
ΣΥΝΟΛΟ

Πλήθος
919
1.273
179
336
140
2.848

Ανακλήσεις αποφάσεων παρελθόντων ετών
εντός του 2018
ΣΥΝΟΛΟ

111

Ο αριθμός ανακλήσεων ιθαγένειας παρουσιάζεται κατά 2,4 φορές αυξημένος το
2018 σε σχέση με το 2017

Ποσοστά αποδοχής αιτημάτων κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας
Κατηγορία
Πολιτογράφηση Ομογενών
Πολιτογράφηση Αλλογενών
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15)
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
Διαδικασίες καθορισμού (Με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ)

2018
74,55%
66,51%
99,17%
35,13%
86,32%

2017
96,78%
79,56%
98,93%
83,64%

Η μείωση του ποσοστού αποδοχής στην κατηγορία της πολιτογράφησης
ομογενών προέρχεται από τον αυξημένο αριθμό απορριπτικών αποφάσεων του
αρ. 10 του ΚΕΙ (πολιτογράφηση ομογενών εξωτερικού) προερχόμενων κυρίως από
την Αλβανία.
Αντίστοιχα, η μείωση του ποσοστού αποδοχής στην κατηγορία της
πολιτογράφησης αλλογενών προέρχεται από τον αυξημένο αριθμό απορριπτικών

αποφάσεων που αφορούσε αιτήματα που είχαν κατατεθεί το 2014 ή και
παλαιότερα και είχε καθυστερήσει η απόρριψή τους.
Τέλος η κατηγορία Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
απεικονίζεται ξεχωριστά για το 2018 λόγω του αυξημένου αριθμού αποφάσεων.

