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Θέμα: Επιστολή Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας αναφορικά με την υπ’ αριθμ.
34226/6-5-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1603/10-5-2019)
Σχετ: Η υπ’ αριθμ. 34226/6-5-2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1603/10-5-2019) με θέμα:
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», κατά λόγο
αρμοδιότητας αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών»
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Η μεταβίβαση της υπογραφής στους περιφερειακούς Διευθυντές, αφενός
αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του Υπουργείου στις περιφερειακές του Διευθύνσεις,
αφετέρου δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες σε αυτές. Βέβαια η μακρόχρονη
ενασχόληση των περισσότερων εξ υμών με τα ζητήματα πολιτογράφησης και η
συσσωρευμένη εμπειρία εννέα ετών, θεωρώ ότι δεν θα δημιουργήσουν δυσκολίες
στην αρχική μεταβατική περίοδο που διανύουμε από τη δημοσίευση της Υπουργικής
Απόφασης.
Θέλω παράλληλα να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη αλλαγή έχει και την δική
της αυτοτελή διοικητική σημασία, καθώς δείχνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις
οποίες χωρίς χρηματικό κόστος και επιπλέον πόρους μπορούν να γίνουν βελτιώσεις
στην αποκαλούμενη «γραφειοκρατία του δημοσίου» και στην ταχύτερη διεκπεραίωση
των υποθέσεων των πολιτών.
Σχετικά με τη νέα διαδικασία, υπογραμμίζω και υπενθυμίζω τα ακόλουθα
σημεία που είτε χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, είτε δημιουργούν απορίες:
1.
Η ενδελεχής εξέταση των ποινικών κωλυμάτων θα γίνεται πλέον από εσάς.
Εφιστώ την προσοχή σας στις διαφόρων ειδών «συρροές» ποινών και τις σχετικές
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, ιδίως μετά από αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων
και του ΝΣΚ.
2.
Όπου υπάρχουν έστω και ενδείξεις περί λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής
ασφάλειας καθίσταται απαραίτητη η επικοινωνία με την Κεντρική Διεύθυνση
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Ιθαγένειας για τον χειρισμό των σχετικών περιπτώσεων (βλ. σχετικά και παρ. 2 του
άρ. 7Β).
3.
Η προσοχή που πρέπει να επιδεικνύεται στην ορθή αποτύπωση της
συνέντευξης στο πρακτικό των Επιτροπών Πολιτογράφησης. Πρακτικά τα οποία
κατά την κρίση των Διευθυντών παρουσιάζουν αντιφάσεις μεταξύ απαντήσεων και
θετικής ή αρνητικής κρίσης της Επιτροπής Πολιτογράφησης, μπορούν να
μεταβιβάζονται στον Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Β.
4.
Σχετικά με την προηγούμενη επισήμανση, σημειώνω ότι από την εμπειρία του
Συμβουλίου Ιθαγένειας κατά την εξέταση των αντιρρήσεων έχουν επισημανθεί και τα
ακόλουθα ζητήματα:
Α. Επί αρνητικών κρίσεων: 1. Επανάληψη ομοειδών ερωτήσεων για ένα
συγκεκριμένο ζήτημα που ο συνεντευξιαζόμενος αγνοεί, κάτι που διαστρεβλώνει το
αποτέλεσμα της συνέντευξης και δεν συνιστά ορθή πρακτική. 2. Ερωτήσεις όπου ο
τρόπος που γίνονται προϋποθέτει ειδικές γλωσσικές δεξιότητες ή γνώσεις του
συνεντευξιαζόμενου ή το νόημά τους δεν είναι ξεκάθαρο.
Β. Επί θετικών κρίσεων: 1. Ο μικρός αριθμός ερωτήσεων στο Γ΄ πεδίο (πριν
την αποστολή του σχετικού εγγράφου προς τις Επιτροπές Πολιτογράφησης).
5.
Στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η σχετική εγκύκλιος για την
πολιτογράφηση, στην οποία λύνονται και ζητήματα που ευλόγως δημιουργούν
απορίες, όπως ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 7Α.
Εφιστούμε για μία ακόμη φορά την προσοχή σας, και μέχρι την αλλαγή του τρόπου
συνέντευξης/εξέτασης, στις σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ειδική
Γραμματεία για τον ορθό τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.
Η έκδοση των θετικών και απορριπτικών αποφάσεων σας θα πρέπει επίσης να γίνεται
με σειρά προτεραιότητας, άλλως να είναι εμφανής ο λόγος καθυστέρησης ή
προτεραιοποίησης.
Πέραν των πληροφοριών που παρέχονται από το Ο.Π.Σ., στα πλαίσια των νέων
αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι
ως προς την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την ορθή διοικητική πρακτική.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας
Λάμπρος Μπαλτσιώτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
3. Διεύθυνση Ιθαγένειας
(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
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