Προγραμματισμός συνεντεύξεων πολιτογράφησης αλλοδαπών ανά Διεύθυνση
Ιθαγένειας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Μέγιστη συγκέντρωση

ΑΘΗΝΑ

ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
1
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΡΑ
ΜΑΪΟΣ 2015

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

3ο τρίμηνο 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

4ο τρίμηνο 2014

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

1ο τρίμηνο 2015
1ο τρίμηνο-3ο τρίμηνο 2013

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΟΝΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

1ο τρίμηνο 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

2ο τρίμηνο 2017

ΜΑΪΟΣ 2016

2ο τρίμηνο 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

4

ΗΠΕΙΡΟΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
5

2ο τρίμηνο 2015

4ο τρίμηνο 2015

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016),
ΜΑΓΝΗΣΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014),
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ
2016), ΚΑΡΔΙΤΣΑ(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016),
ΦΘΙΩΤΙΔΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016),
ΒΟΙΩΤΙΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014),
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015),
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015),
ΦΩΚΙΔΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016)
ΜΑΪΟΣ 2016

ΚΡΗΤΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

1ο τρίμηνο 2016

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

3ο-4ο τρίμηνο 2017
Χωρίς ορισμένες
συνεδριάσεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2

Χωρίς ορισμένες
συνεδριάσεις
2ο τρίμηνο 2016

Ο παραπάνω πίνακας θα αναρτάται επικαιροποιημένος κάθε τρίμηνο. Αναφέρεται σε
υποθέσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί κάποιο δικαιολογητικό εκ μέρους του
ενδιαφερομένου ή σημαντική χρονική υστέρηση στη λήψη ποινικού μητρώου ή στη λήψη
πιστοποιητικών από άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μετά από κατάταξη των συχνοτήτων
των προγραμματισμένων συνεντεύξεων ανά ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
προκύπτουν και τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα με το εύρος ημερομηνιών για την κάθε
επιτροπή. Οι παραπάνω πίνακες συγκρινόμενοι με τα στοιχεία των κατά τόπους υπηρεσιών
1

Ποιου χρονικού διαστήματος αιτήσεις εξετάζονται στο παρόντα χρόνο με βάση στοιχεία τα οποία
απεστάλησαν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ιθαγένειας εντός του Ιουνίου 2019
2
Ποιες αιτήσεις εξετάζονται στο παρόντα χρόνο με βάση το πληροφοριακό σύστημα της Ιθαγένειας (ΟΠΣ), όπως
εμφανίζονταν στις 25 Ιουνίου 2019
3
Έχουν γίνει επισημάνσεις κατ’ επανάληψη προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία να προγραμματίζει συνεντεύξεις με
βάση το χρόνο κατάθεσης των αιτημάτων ώστε να υπάρξει μείωση της διασποράς και να διασφαλιστεί το
αδιάβλητο της εξέτασης με βάση τη χρονολογική προτεραιότητα
4
Έχουν ήδη γίνει επισημάνσεις προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για τη χρονολογική σύγκλιση των αιτημάτων των επιμέρους τμημάτων ιθαγένειας που
προγραμματίζονται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης
5
Έχουν ήδη γίνει επισημάνσεις προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για τη χρονολογική σύγκλιση των αιτημάτων των επιμέρους τμημάτων ιθαγένειας που
προγραμματίζονται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης

μπορούν να αποτελέσουν και σημείο αναφοράς των ενδιαφερομένων για το πότε θα
πρέπει να «ανησυχούν» για το αν η υπόθεσή τους έχει καθυστερήσει.

