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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού
Διευθυντή Ιθαγένειας» αποφάσεων και άλλων πράξεων
στους
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Διευθύντρια Ιθαγένειας
Έχοντας υπόψη
Α) Τις διατάξεις :
1.
Των άρθρων 109 και 111 παρ.6 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό
Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2.
Των άρθρων 13 και 14 του ν.4735/2020(ΦΕΚ Α' 197)«Τροποποίηση του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο
τομέα , ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις».
3.
Του ν.4604/26-3-2019(ΦΕΚ 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 ΑυτοδιοίκησηΛοιπές Διατάξεις.
4.
Του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας», όπως ισχύει.
5.
Του Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» όπως ισχύει.
6.Του Π.Δ.2/2021(ΦΕΚ Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60093ee2346509bbc0977807 στις 25/01/21 11:15

ΑΔΑ:
ΩΑΧ446ΜΤΛ6-ΨΙΝ
7.
Την αριθμ.93066/31-12-2020 απόφαση της Υπηρεσιακής
Γραμματέως
του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τοποθέτηση των προϊσταμένων και των
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
8.
Την αριθ. 32727/27-5-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά
με την μεταβίβαση του
δικαιώματος υπογραφής και
άλλων
πράξεων
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας 9. Την αριθ. 69469/7-10-2019 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Εσωτερικών σχετικά με την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών», αποφάσεων, εγγράφων
και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές
αυτών.
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
1) Στην Προϊσταμένη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Γενικού
Διευθυντή » τις ακόλουθες ατομικές διοικητικές πράξεις που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της υπηρεσίας της:
α). 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.
β). 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.
γ) 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.
2) Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της
Γενικής
Γραμματείας Ιθαγενείας το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού
Διευθυντή» τις ακόλουθες ατομικές διοικητικές πράξεις που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της υπηρεσίας τους, κατά λόγο χωρικής αρμοδιότητας:
α). Έκδοση αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών
κατά το άρθρο 7 παρ.4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει.
β). Έκδοση αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων πολιτογράφησης ομογενών
αλλοδαπών προερχομένων από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που διαμένουν στην
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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.
γ). 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
δ). Έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης αιτημάτων σχετικά με την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας κατά το άρθρο 14 παρ.3, σχετικά με την απώλεια της
ελληνικής ιθαγένειας κατά τα άρθρα 19 και 21 καθώς και σχετικά με την
ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας κατά τα άρθρα 22, 23 και 24 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας.
ε). Έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης αιτημάτων για την κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύουν καθώς και με βάση τις διατάξεις του άρθρου
2 του ν.4332/2015.
στ’). Έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης αιτημάτων για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση από ομογενείς κατόχους ΕΔΤΟ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.
ζ). Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης προγενέστερων πράξεων που αφορούν στην
ελληνική ιθαγένεια και έχουν εκδοθεί κατά λόγο αρμοδιότητας των
Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και προγενέστερων δομών αυτών,
ανεξάρτητα από τη νομική βάσης έκδοσης της απόφασης.
3.
Η αρμοδιότητα υπογραφής για τις ατομικές διοικητικές πράξεις που
συμπεριλαμβάνονται στην αριθ.32727/27-5-2020 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και δεν μνημονεύονται στη παρούσα, ασκείται από την Γενική
Διευθύντρια Ιθαγένειας .
4.
Η αρμοδιότητα υπογραφής ανά προϊστάμενο οργανικής μονάδας για τις
λοιπές ενέργειες που μνημονεύονται στην αριθ. 69469/7-10-2019 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, ασκείται κατά τα προβλεπόμενα στο περιεχόμενο
της ανωτέρω απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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