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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα,27-5- 2020
Αριθ. Πρωτ: 32727

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ.81329/15-11-2019 απόφασης (Β΄4263)
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας και
στους προϊσταμένους λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
α) Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 13 παρ. 6 όπως αυτή ισχύει μετά τη τροποποίηση του και
του άρθρου 111 παρ.6 και 15 του ν.4622/7-8-2019 (Α΄133) «Επιτελικό
Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Του άρθρου 125 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) «Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.»
3. Του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
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ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
4. Του άρθρου 13 του ν. 4587/2018 (Α΄218) Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες
διατάξεις.
5. Του ν. 3284/2004 (Α΄217) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας», όπως ισχύει.
6. Του ν.4604/26-3-2019(Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας
των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας –Ρυθμίσεις
για την απονομή ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές Διατάξεις.
7.Του ν.4674/11-3-2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» και άλλες διατάξεις.
8. Του Π.Δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»
όπως ισχύει.
9. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Της υπ’ αριθμ.58497/8-8-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης καθηκόντων, στον
Αθανάσιο Μπαλέρμπα του Κωνσταντίνου, σε θέση του μετακλητού
Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
(Υ.Ο.∆.∆/587).
11.Την αριθ. 81329/15-11-2019 (Β΄4263) απόφαση σχετικά με τη
μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας και
στους προϊσταμένους λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας
12. Την αριθ. ΔΟΑ/οικ.8638/26.3.2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα
διοικητικά έγγραφα».
β) Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, με σκοπό την ταχεία
διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση εύρυθμης και
αποδοτικής λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται
στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας.
γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
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Α) Στον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις
ακόλουθες αποφάσεις και πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
του:
1. Έκδοση αποφάσεων αποδοχής αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών
αλλοδαπών μετά τον έλεγχο των ουσιαστικών προϋποθέσεων
πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο 5Α και των λόγων ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει.
2. Έκδοση αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών
αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
όπως ισχύει.
3. Έκδοση
αποφάσεων
αποδοχής
ή
απόρριψης
αιτήσεων
πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών που διαμένουν στο εξωτερικό,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει.
4. Έκδοση αποφάσεων αποδοχής αιτήσεων για κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας από ομογενείς χωρών πρώην ΕΣΣΔ που διαμένουν στην
Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 39
παρ.1(α)περ.2 του ν.4604/2019 και 36 του ν.4674/2020.
5. Έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης εκκρεμών αιτήσεων για
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς χωρών πρώην ΕΣΣΔ
σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 ν.4604/2019.
6. Έκδοση αποφάσεων αποδοχής αιτήσεων πολιτογράφησης ομογενών
που διαμένουν στην Ελλάδα, κατόχων τίτλου διαμονής ομογενούς, του
άρθρου 7 παρ.7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει καθώς και
της δυνατότητας παραπομπής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης εφόσον
συντρέχει λόγος όπως προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο.
7. Έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων που έχουν
αρμοδίως εισαχθεί για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.
8. Έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες χωρών εβραϊκής καταγωγής σύμφωνα
με το άρθρο 13 ν.4018/2011.
9. Παραπομπή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας υποθέσεων πολιτογράφησης
σύμφωνα με το άρθρο 7Β παρ.2 και 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
όπως ισχύει.
10. Αποστολή ερωτημάτων που αφορούν στην εφαρμογή της
νομοθεσίας περί Ιθαγένειας προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για
έκδοση γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 ν.3086/2002.
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Β) Στην Προϊσταμένη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφει «Με
εντολή Υπουργού» τις ακόλουθες αποφάσεις και πράξεις που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες του:
Έγγραφα με τα οποία διατυπώνονται απόψεις της Διοίκησης προς το
Συμβούλιο της Επικρατείας και λοιπά διοικητικά δικαστήρια επί
ασκηθέντων αιτήσεων ακύρωσης, αναστολής υπουργικών αποφάσεων
που έχουν εκδοθεί μετά από εξέταση υποβληθείσας προσφυγής ενώπιον
του Υπουργού.
Γ) Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
της Γενικής Γραμματείας Ιθαγενείας μεταβιβάζεται το δικαίωμα να
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» τις ακόλουθες αποφάσεις και
πράξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του:
1. Έκδοση αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών
αλλοδαπών:
α) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4, β) σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ.1, γ)
λόγω μη εκπλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης
σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει.
2. Έκδοση αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πολιτογράφησης ομογενών
αλλοδαπών προερχομένων από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που διαμένουν
στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 39 παρ.1(α)
περ.2 του ν.4604/2019.
3. Έκδοση αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πολιτογράφησης ομογενών
αλλοδαπών κατόχων τίτλου διαμονής ομογενούς που διαμένουν στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η
αριθμ.81329/15-11-2019 (Β΄4263) προγενέστερη όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα (τ. Β’).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ebd448c79baec30ab24902d στις 28/05/20 12:42

ΑΔΑ: 6ΧΓΓ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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