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ΠΡΟΣ :Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Ιθαγένειας της χώρας

ΘΕΜΑ :BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με
τον ν. 3838/2010 και τον ν.4604/2019), για την πολιτογράφηση των Ευρωπαίων πολιτών που
διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις, καθώς απαιτείται η
προηγούμενη νόμιμη και συνεχής διαμονή τους στη χώρα επί μία τριετία (αντί επταετίας/δωδεκαετίας)
και το αντίστοιχο απαιτούμενο παράβολο ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ αντί πεντακοσίωνπενήντα (550).
Συνεπώς, σε εναρμόνιση και με σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την οριστική έξοδο
του ΗΒ από την ΕΕ, και εφόσον δεν ισχύσει σχετική με σύναψη συμφωνίας μεταβατική περίοδος ή
ειδικότερη συμφωνία με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, δεν θα είναι πλέον εφικτή η διατήρηση του
ευνοϊκότερου καθεστώτος πολιτογράφησης των πολιτών HB που ζουν στη χώρα μας και θα
εφαρμόζονται και γι' αυτούς τα ισχύοντα για τους πολίτες τρίτης χώρας.
Διευκρινίζεται, δε, ότι μέχρι οριστικής εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, η κατάθεση αιτήματος
πολιτογράφησης κατοχυρώνει στους πολίτες ΗΒ δικαίωμα χρήσης του ευνοϊκού καθεστώτος
πολιτογράφησης που αφορά στους πολίτες ΕΕ, ακόμη και αν κατά την εξέταση του αιτήματος επέλθει
οριστικό Brexit, εφόσον για την εξέταση του αιτήματος λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα κατά το χρόνο
υποβολής του αιτήματος.
Ομοίως, επισημαίνεται, ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4332/2015 (κτήση της ελληνικής ιθαγένειας τέκνου αλλοδαπών
λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα), ένας από τους επιλέξιμους τίτλους που
υποχρεωτικά πρέπει να κατέχει τουλάχιστον ένας εκ των 2 αιτούντων γονέων είναι το "έγγραφο
πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2007" (περ.γγ) ή
"το δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της ΕΕ"(περ.γζ). Κατά συνέπεια εφόσον πολίτης
ΗΒ δεν θα είναι πλέον εφοδιασμένος με κάποιον από τους επιλέξιμους τίτλους νόμιμης διαμονής στη
χώρα (κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος), όπως αυτοί προβλέπονται στην παρ.1γ του άρθρου
1Α , δεν θα μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα για το τέκνο του.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των επίσημων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε
συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής διαβίωσης
των πολιτών ΗΒ στη χώρα, παρακαλείσθε να εξετάζετε τα σχετικά αιτήματα για κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας που κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες σας κατά χρονική σειρά προτεραιότητας.
Το παρόν αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενημέρωση των
πολιτών ΗΒ που ζουν στη χώρα και την έγκαιρη κατάθεση από πλευράς τους σχετικού αιτήματος για
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (των ιδίων ή των τέκνων τους), εφόσον πληρούνται και οι λοιπές
προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.
(ακολουθεί κοινοποίηση και εσωτερική διανομή)
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
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ΚΟΙΝ :
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ’ Γενική Δ/νση
Γ2 Δ/νση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής & Νομισματικής Πολιτικής
email: g02@mfa.gr
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
α) Δ/νση Αλλοδαπών, email: dallodapon@hellenicpolice.gr
β) Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής, email:
m.kosmidis@immigration.gov.gr
3) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, email: press@synigoros.gr
Εσωτερική Διανομή:
- Γρ. Υπουργού
- Γρ.Δ/ντριας Ιθαγένειας
- Τμήμα Πολιτογράφησης
- Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας
- Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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