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Θέμα: «Συλλογή στοιχείων ανιθαγενών προσώπων στα πλαίσια της προσπάθειας
που καταβάλλεται για την εξάλειψη της ανιθαγένειας στην Ελλάδα»
Αξιότιμη κ. Αλμπάντη,
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τις διεθνείς
συνθήκες περί ανιθαγενών όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αλλά και της
γενικότερης προσπάθειας εξάλειψης της ανιθαγένειας όπως αυτές έχουν διατυπωθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ότι
δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει την ανανέωση ή χορήγηση των
Δελτίων Ανιθαγενούς, και του γεγονότος ότι η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας
πληροφορείται ανεπισήμως από άλλα Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Υγείας) ότι
εξακολουθεί να διαβιοί στη Θράκη ένας αριθμός ελάχιστων δεκάδων ανιθαγενών,
θα σας παρακαλούσαμε να συλλέξετε, με οποιονδήποτε τρόπο, από την υπηρεσία σας
ή άλλη υπηρεσία του δημόσιου τομέα (π.χ. Νοσοκομεία), χωρίς να ακολουθείτε
απαραίτητα κάποια επίσημη μορφή επικοινωνίας, στοιχεία για πρόσωπα τα οποία
κατά τα φαινόμενα είναι ανιθαγενείς, ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής τους
στη χώρα. Σημειώνουμε ότι πιθανώς να υπάρχουν πρόσωπα για τα οποία δεν είχε
εκδοθεί δελτίο ανιθαγενούς, ή άλλα τα οποία δεν σχετίζονται με πρώην έλληνες
πολίτες των οποίων η ιθαγένεια είχε αφαιρεθεί με το καταργημένο άρθρο 19 του
Κ.Ε.Ι., αλλά προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Επειδή, πιθανολογούμε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που παραμένουν
ανιθαγενή δεν έχουν τακτοποιήσει την ιθαγένειά τους λόγω της
κοινωνικοοικονομικής τους θέσης, θα σας παρακαλούσαμε για την συνδρομή των
αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων της χωρικής σας αρμοδιότητας ώστε να
καταστεί δυνατή η, με κάθε τρόπο, επικοινωνία μαζί τους.
Θα παρακαλούσαμε επίσης για την επικοινωνία των τμημάτων Ιθαγένειας που
υπάγονται στην αρμοδιότητά σας (έδρα και νομούς) με τις κατά τόπον Αστυνομικές
Διευθύνσεις ώστε να διασταυρωθεί πόσοι από τους κατέχοντες Δελτίο Ανιθαγενούς
μετά το 2010 έχουν αποκτήσει ιθαγένεια.
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Επειδή η επί σειρά ετών διαμονή στη χώρα προσώπων χωρίς ιθαγένεια, και εν
πολλοίς «αοράτων», άπτεται όχι μόνο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά
και ζητημάτων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και κρατικής ασφάλειας, θα σας
παρακαλούσαμε για την ουσιαστική συνδρομή σας στην προσπάθεια που
καταβάλλεται για την εξάλειψη της ανιθαγένειας στην Ελλάδα.
Σημειώνουμε ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να προστατεύει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ότι η ιθαγένεια δεν εμπίπτει στα ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα (σε αντίθεση με την εθνοτική καταγωγή).

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας
Λάμπρος Μπαλτσιώτης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών
3. Α4 Διεύθυνση Τουρκίας Υπουργείου Εξωτερικών
4. Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου & Ευξείνου Πόντου
5. Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών
6. Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
7. Συνήγορος του Πολίτη
8. Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών
(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
3. Διεύθυνση Ιθαγένειας
(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
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