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Παροτή διεσκρινίζεων ζτεηικά με ηον εννοιολογικό προζδιοριζμό ηων όρων
«ιθαγένεια», «σπηκοόηηηα» και «εθνικόηηηα»

Σην πιαίζην επαλαιακβαλόκελωλ εξωηεκάηωλ πνπ δερόκαζηε ζπρλά από ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη άιιεο ππεξεζίεο ή γξαθεία πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζρεηηθά κε ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο θαη νξζή ρξήζε ζην πιαίζην δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ,
ηωλ όξωλ «ηζαγέλεηα», «ππεθνόηεηα» θαη «εζληθόηεηα», ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα
εμήο, πξνο εμππεξέηεζε ηόζν ηωλ ελδηαθεξόκελωλ καζεηώλ όζν θαη ηωλ ιεηηνπξγώλ ηωλ
ππεξεζηώλ ζαο:
Α. Σηελ ειιεληθή λνκηθή γιώζζα δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ηωλ όξωλ «ιθαγένεια» θαη
«σπηκοόηηηα», νη νπνίνη έρνπλ ζηε ρώξα καο ηαπηόζεκν πεξηερόκελν, δειώλνληαο ηνλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ λνκηθό δεζκό πνπ ζπλδέεη ην άηνκν κε ηελ πνιηηεία ζην ιαό ηεο νπνίαο
αλήθεη. Γηα ην ιόγν απηό άιιωζηε, όζνη έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ελόο θξάηνπο νλνκάδνληαη εκεδαπνί
ηνπ θξάηνπο απηνύ, ελώ όζνη έρνπλ δηαθνξεηηθή ή θακία ηζαγέλεηα νλνκάδνληαη αιινδαπνί.
Σπλεπώο, ε ρξήζε ηνπ όξνπ ππεθνόηεηα γίλεηαη παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ όξνπ ηζαγέλεηα
(π.ρ. ιέκε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη Έιιελαο ππήθννο όρη Έιιελαο ηζαγελήο). Πάληωο γηα ηελ
απνθπγή ζύγρπζεο ή παξεξκελεηώλ, πξνηείλνπκε ηελ από πιεπξάο ζαο θαζηέξωζε ηεο εληαίαο
ρξήζεο ηνπ όξνπ ηζαγέλεηα ζε θάζε δηαδηθαζία ζαο.
Β. Η «εθνικόηηηα» είλαη νπζηαζηηθά ηδηόηεηα θαη απνηειεί κε λνκηθό δεζκό ελόο αηόκνπ κε
έλα έζλνο. Γηα ην ιόγν απηό, όζνη αλήθνπλ ζην ίδην έζλνο νλνκάδνληαη νκνγελείο (ή νκνεζλείο),
ελώ νη ππόινηπνη αιινγελείο (ή αιινεζλείο). Δίλαη δπλαηόλ έλαο αιινγελήο λα είλαη Έιιελαο
πνιίηεο (δει. εκεδαπόο), εθόζνλ, έρεη απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ελώ κπνξεί λα
ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν (έλαο Έιιελαο νκνγελήο λα είλαη αιινδαπόο δηόηη δελ έρεη ηελ
ειιεληθή ηζαγέλεηα). Δπηπιένλ, ζαο επηζεκαίλνπκε όηη κία εθ ηωλ αξρώλ πνπ δηέπεη ην δίθαην
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ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ε νπνία απνξξέεη από ην ζρεηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην είλαη ε αξρή
ηεο δηπιήο ή πνιιαπιήο ηζαγέλεηαο, ζύκθωλα κε ηελ νπνία θάζε άηνκν δύλαηαη λα έρεη
πεξηζζόηεξεο από κία ηζαγέλεηεο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.
Ο Γενικός Γραμμαηέας
Πληθσζμού και Κοινωνικής
σνοτής
Ε. ΤΡΙΓΟ
Κοινοποίηζη (μέζω ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ):
Γηεπζύλζεηο Αζηηθήο Καηάζηαζεο ηωλ Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ ηεο ρώξαο
(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηα Τκήκαηα Αζηηθήο Καηάζηαζεο
θαη ηνπο Γήκνπο ρωξηθήο ηνπο αξκνδηόηεηαο)
Εζωηερική διανομή (μέζω ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ):
- Γεληθόο Γξακκαηέαο Πιεζπζκνύ θαη Κνηλωληθήο Σπλνρήο
- Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο
- Γεληθή Γηεπζύληξηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
- Γηεύζπλζε Ιζαγέλεηαο
- Γηεύζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
- Γηεύζπλζε Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο
- Γηεύζπλζε Μεραλνξγάλωζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην έγγξαθν ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Υπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ)
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