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Διεκπεραίωση υποθέσεων ιθαγένειας και αριθμός υπαλλήλων ανά περιφερειακή
Διεύθυνση Ιθαγένειας

Αναρτάται πίνακας Α (A1 και A2), στον οποίο εμφανίζεται το πλήθος των αποφάσεων
(θετικών και απορριπτικών) που εκδόθηκαν από τις περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2018 (β’ στήλη) και ο αριθμός του ενεργού
προσωπικού τους για τα έτη 2019 και 2018 (γ’ και δ’ στήλη).
Επίσης, εμφανίζεται το πλήθος των υποθέσεων/φακέλων που διαβιβάστηκαν από τις
ανωτέρω υπηρεσίες προς την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας για το έτος 2018 (α’ στήλη)
και οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τις πολιτογραφήσεις αλλογενών (και ομογενών χωρίς
ΕΔΤΟ), για τις οποίες εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Στις
πολιτογραφήσεις αλλογενών (και ομογενών χωρίς ΕΔΤΟ) εμφανίζεται το πλήθος των
υποθέσεων/φακέλων που στάλθηκαν προς την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και όχι των
αποφάσεων, καθώς η καταμέτρηση πλήθους έκδοσης αποφάσεων σχετίζεται και με την
πρακτική που ακολουθείται στην Κεντρική Διεύθυνση. Για παράδειγμα, οι φάκελοι
παλαιότερων ετών διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα, και έτσι οι περιφερειακές
Διευθύνσεις Ιθαγένειας που εξετάζουν νεότερες σχετικά αιτήσεις θα υπολείπονταν.

Επίσης αναρτώνται πίνακες Β και Γ στους οποίους αναλύεται το πλήθος έκδοσης
αποφάσεων για το έτος 2018 ανά περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και ανά κατηγορία
νομικής βάσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Οι πίνακες μπορεί ορθώς να θεωρηθούν ότι σε μία πρώτη ανάγνωση αντικατοπτρίζουν
την αποτελεσματικότητα της εργασίας των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν και των
οποίων η στατιστική αποτύπωση είναι εξαιρετικά δυσχερής και οι οποίες δεν μας
επιτρέπουν να εκλαμβάνονται ως ασφαλής δείκτης αποδοτικότητας. Ειδικά ο Πίνακας Β
μόνο εν μέρει μπορεί να αναγνωσθεί ότι αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της
εργασίας των Τμημάτων, καθώς για παράδειγμα μερικά από αυτά δεν είχαν εκκρεμείς
υποθέσεις πολιτογράφησης για να διαβιβάσουν ή αυτές ήταν πολύ πρόσφατες για να
εξετασθούν.
Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων που αναρτώνται, από όσους ίσως
δεν έχουν ειδικότερες γνώσεις του θεσμικού πλαισίου ιθαγένειας, αναφέρουμε εν
συντομία τα ακόλουθα:
Α. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
απαιτείται σημαντικός χρόνος απασχόλησης για τη συλλογή και τον έλεγχο γνησιότητας
των απαραίτητων εγγράφων/πιστοποιητικών καθώς και για τη διαδικασία της συνέντευξης,
και εν γένει την περαίωση των απαραίτητων διαδικασιών. Οι υποθέσεις ομογενών (χωρίς
ΕΔΤΟ) που διαβιβάζονται στο υπουργείο (στήλη 1 πίνακας Α1) είναι πολύ λίγες και
παρουσιάζουν σαφώς μικρότερη δυσκολία.
Β. Η επεξεργασία των αιτήσεων κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης και/ή φοίτησης (1Α και
1Β του Κ.Ε.Ι.) είναι κατά κανόνα «τυποποιημένες» και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Το ίδιο
ισχύει και για την κατηγορία «τέκνα όσων απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια». Ανάλογης
ευκολίας είναι, συνήθως, και η πολιτογράφηση ομογενών κατόχων ΕΔΤΟ.
Γ. Οι διαδικασίες καθορισμού ιθαγένειας, εκτός των περισσότερων περιπτώσεων
αναγνώρισης τέκνου από πατέρα έλληνα πολίτη, απαιτούν εκτεταμένη αλληλογραφία και
μελέτη από την πλευρά του χειριστή, ως εκ τούτου συνιστούν την πιο απαιτητική από
άποψη χρόνου εργασίας κατηγορία απόδοσης ιθαγένειας. Το ίδιο ισχύει και για τις
πολιτογραφήσεις ομογενών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ..

Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας είναι στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις ή περισσότερες
πληροφορίες.
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