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Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης πριν το ν.3838/2010

Η μεταβολή της νομοθεσίας το 2010 με το νόμο 3838 και η εφεξής εξέταση των αιτήσεων
πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών από Επιτροπές Πολιτογράφησης που
συγκροτήθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατέλειπε στο Υπουργείο Εσωτερικών
έναν αριθμό λίγων χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων που είχαν γίνει μέχρι το Μάρτιο του 2010
και έπρεπε να εξεταστούν από την Επιτροπή Πολιτογράφησης του Υπουργείου. Η
μεταβατική αυτή περίοδος, λόγω διοικητικού φόρτου που προέκυψε από το γεγονός ότι με
τη νέα νομοθεσία όλες πλέον οι αιτήσεις εξετάζονταν ουσία και η απόφαση αιτιολογείτο,
διήρκησε περισσότερο του αναμενόμενου. Δημιουργήθηκε δε το παράδοξο τα πρώτα έτη
αιτήσεις πολιτογράφησης, για παράδειγμα του 2011 να εξετάζονται και να καλούνται στην
Επιτροπή την ίδια περίοδο με αυτές του 2005: Οι πρώτες από τις Επιτροπές στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι δεύτερες στο Υπουργείο. Η μη ομαλή αυτή κατάσταση
δικαιολογημένα προκάλεσε και προκαλεί τις διαμαρτυρίες των αιτούντων , πόσω μάλιστα
όταν υπάρχουν κάποιες, ελάχιστες μεν, υπαρκτές δε, αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί εδώ
και δεκαπέντε-είκοσι χρόνια.
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το 2014 συγκροτήθηκαν δύο ακόμη Επιτροπές
Πολιτογράφησης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, τα επόμενα έτη έγινε προσπάθεια
να συγκεντρωθούν οι φάκελοι και να υπάρξει μία πρώτη επεξεργασία τους.
Ακολουθώντας μία μη ορθή πρακτική η διοίκηση εξέταζε φακέλους όταν ο αιτών την
οχλούσε ή με τη σειρά που οι Αποκεντρωμένες είχαν διαβιβάσει στο Υπουργείο τους
φακέλους αιτήσεων που είχαν γίνει πριν το 2010 σε αυτές, και όχι με τη σειρά υποβολής
της αίτησης. Έτσι για παράδειγμα, αίτηση του 2007 που είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο το
2013 εξεταζόταν μετά την αίτηση του 2009 που είχε μεταβιβαστεί στο Υπουργείο το 2011.
Περαιτέρω, αρκετοί αιτούντες δεν προσκόμιζαν τα δικαιολογητικά που τους είχαν ζητηθεί ή
κάποιοι παλιοί φάκελοι παρουσίαζαν δυσεπίλυτα ζητήματα σε σχέση με το αν η αίτηση θα
πρέπει να προχωρήσει ή θα πρέπει να απορριφθεί για τυπικούς λόγους και να επανέλθει ο
αιτών μετά από ένα έτος. Ορθώς, οι υπηρεσίες του Υπουργείου προσπαθούσαν και
προσπαθούν να θεραπεύσουν οίκοθεν αυτές τις ελλείψεις ή παρατυπίες των φακέλων

αποφεύγοντας την απόρριψη. Το ίδιο πράττουν και για όσους δεν ανταποκρίνονται στην
επικοινωνία (ιδίως για παροχή εγγράφων) με το Υπουργείο.
Η προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των φακέλων ολοκληρώθηκε το 2018. Τον Σεπτέμβριο
του 2018 είχαμε πλέον μία ξεκάθαρη ποσοτική εικόνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά για το τι
συμβαίνει: εκκρεμούσαν 611 αιτήσεις , εκ των οποίων στις 219 οι αιτούντες είχαν κληθεί
τουλάχιστον μία φορά για συνέντευξη και δεν είχαν προσέλθει, για 266 αιτήσεις είχαν
ζητηθεί δικαιολογητικά τα οποία δεν είχαν προσκομιστεί από τους αιτούντες και για 126
είχε γίνει ή αναμενόταν να γίνει κάποια ενέργεια από την υπηρεσία. Από την περαιτέρω
επεξεργασία των 126 φακέλων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπήρχαν ζητήματα
πληρότητας των εγγράφων (π.χ. ορθές επικυρώσεις), ή τους ακολουθούμενης διαδικασίας,
συμπεριλαμβάνονταν και κάποιες για τις οποίες δεν είχε γίνει καμία ενέργεια.
Τον Ιούνιο του 2019 (6/6), δηλαδή μετά από 9 μήνες, εκκρεμούν πλέον 322 αιτήσεις, για το
σύνολο των οποίων έχει γίνει έστω μία ενέργεια από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.
Να σημειωθεί ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επικοινωνία με τον αιτούντα με
κάθε πρόσφορο μέσο, και δε λαμβάνεται υπόψη η υποχρέωση του να δηλώσει τη
μεταβολή διεύθυνσης στην υπηρεσία. Η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι του τέλος του 2019
θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση και των 322 εκκρεμών αιτήσεων.
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