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Μέσος χρόνος διαμονής στην Ελλάδα πριν την απόφαση πολιτογράφησης αλλογενών
αλλοδαπών.

Η Ειδική Γραμματεία ιθαγένειας (Γραφείο Ειδικού Γραμματέα) υπολόγισε τα έτη διαμονής
στην Ελλάδα όσων αλλογενών αλλοδαπών κρίνεται η αίτηση πολιτογράφησης τους. Το
διάστημα που μετρήθηκε αφορά το έτος που αρχικά εγκαταστάθηκαν στη χώρα μέχρι τη
στιγμή της υπογραφής της απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών1. Βέβαια, μέχρι την
ολοκλήρωση της πολιτογράφησης (ορκωμοσία, δημοτολόγηση κλπ) και την έκδοση Δελτίου
Ταυτότητας μεσολαβεί ένα διάστημα μερικών μηνών2.
Το έτος άφιξης στην Ελλάδα προκύπτει από σχετική δήλωση του αιτούντος στην αίτηση
πολιτογράφησης και (κατά τεκμήριο) ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης και δεν είναι
απαραίτητο να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης διαμονής, αν και
αυτά αρκετές φορές προσκομίζονται, εκ του περισσού, από τον αιτούντα καθώς
θεωρούνται ως θετικά στοιχεία κατά την εξέταση πολιτογράφησης. Κρίσιμο και απαραίτητο
είναι ο αιτών να κατέχει τον απαιτούμενο τύπο οριστικού τίτλου διαμονής και τα έτη
νόμιμης διαμονής που προβλέπονται για την κάθε κατηγορία αιτούντων, άρα παρέλκει η
εξέταση και απόδειξη των παραπάνω ετών νόμιμης διαμονής. Η εικόνα της νόμιμης
διαμονής στη χώρα, όπως παρουσιάζεται από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν περιέχει πληροφορίες για πολύ παλαιές άδειες
παραμονής (π.χ. αυτές που εκδίδονταν από τον ΟΑΕΔ από το 1996-1997, άλλες που
εκδίδονταν από την ΕΛ.ΑΣ., ανήλικων τέκνων γονέα με άδεια παραμονής). Αυτό, δεν
αναιρεί το γεγονός ότι κάποιοι εκ των αιτούντων μπορεί, ιδίως τη δεκαετία του 1990, να
διέμεναν παράνομα στη χώρα για κάποιο διάστημα. Πάντως, η ποιοτική επεξεργασία
Το διάστημα μεταξύ της υπογραφής από τον Ειδικό Γραμματέα και αυτής από τον Υπουργό
κυμαίνεται μεταξύ επτά και δέκα ημερών.
2 Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας από την ημέρα της υπογραφής της απόφασης
κτήσης ιθαγένειας από τον Υπουργό έως και την ημέρα διεξαγωγής της ορκωμοσίας μεσολαβούν
κατά μέσο όρο 2-3 μήνες.
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κάποιων φακέλων έδειξε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων διαφαίνεται μία πολύ
πρώιμη νόμιμη διαμονή η οποία υπερβαίνει τα έτη νόμιμης διαμονής που καταγράφονται
στο σύστημα (βλ. και παρακάτω).
Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2018 εξετάστηκαν 2.256 αιτήσεις πολιτογράφησης με
θετική και αρνητική γνωμοδότηση από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης και ο μέσος όρος
διαμονής στην Ελλάδα μέχρι την υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών ανήλθε σε 22,2
έτη. Ο μέσος όρος φαίνεται ότι αυξήθηκε σε σχέση με του πρώτους 300 φακέλους με
θετική εισήγηση που είχε μετρηθεί σε 20,5 έτη, αλλά εφεξής δεν παρουσίασε μεγάλη
απόκλιση.
Το Μάιο του 2019 εξετάστηκε περαιτέρω σε ένα μικρό δείγμα 115 φακέλων/αιτήσεων: ο
μέσος όρος ήταν 21,8 έτη για τους φακέλους με θετική γνωμοδότηση. Σε αυτό το δείγμα
μετρήθηκε και ο μέσος όρος διαμονής στη χώρα με νόμιμους τίτλους διαμονής (όπως αυτοί
προκύπτουν από το προαναφερθέν πληροφοριακό σύστημα) ο οποίος ανέρχεται σε 15,2
έτη. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, σε δείγμα 83 φακέλων με αρνητική γνωμοδότηση, ο
μέσος όρος διαμονής στη χώρα ήταν τα 21,4 έτη. Στο ίδιο δείγμα, ο μέσος όρος διαμονής
στη χώρα με νόμιμους τίτλους διαμονής (όπως αυτοί προκύπτουν από το προαναφερθέν
πληροφοριακό σύστημα) ο μέσος όρος ανέρχεται στα 15,05 έτη.
Τέλος σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται μεταξύ της αίτησης
πολιτογράφησης και της κλήσης σε συνέντευξη, υπερβαίνουν, στη μεγάλη πλειοψηφία των
αιτήσεων, κατά πολύ το έτος (βλ. σχετικά αναρτημένα στατιστικά στοιχεία), γεγονός που
κατά την άποψή μας οδηγεί και στη χρησιμότητα των παραπάνω παρατεθέντων μέσων
όρων.
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