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Θέμα: Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας διαδικασίας πολιτογράφησης με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 5Α .6 και 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει
στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαχείριση των νέων και εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η υπηρεσία μας με επικείμενη εγκύκλιο της η οποία θα εκδοθεί μετά την δημοσίευση των υπό
έκδοση κανονιστικών πράξεων του άρθρου 5Α παρ.2 και άρθρου 7 παρ. 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας θα σας παράσχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του
νόμου. Επί του παρόντος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Με βάση τις νέες διατάξεις των προαναφερόμενων άρθρων του ΚΕΙ, κάθε αλλοδαπός που
ανήκει στις κατηγορίες που απαλλάσσονται από την εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με
την παρ.4 του άρθρου 7 του ΚΕΙ, δύναται να υποβάλλει μετά την 1-4-2021 αίτηση
πολιτογράφησης εφόσον προσκομίσει το αντίστοιχο αποδεικτικό της αποφοίτησης του και
πληροί τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Οι εκκρεμείς αιτήσεις που με βάση την ανωτέρω ρύθμιση απαλλάσσονται από την
υποχρέωση απόκτησης ΠΕΓΠ εξετάζονται από την υπηρεσία σας σύμφωνα με το κριτήριο
της ημερομηνίας υποβολής τους. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων
αυτών χρειάζεται να διενεργηθεί έλεγχος γνησιότητας των βεβαιώσεων αποφοίτησης και
των τίτλων σπουδών ΑΕΙ που εμπεριέχονται στους σχετικούς φακέλους και να ζητηθούν
πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική τους ένταξη πχ εκκαθαριστικά
σημειώματα των ιδίων ή του προσώπου από το οποίο εξαρτώνται οικονομικά.
3. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες Ιθαγένειας χωρίς να έχει
εκδοθεί οριστική απόφαση δύνανται να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία χωρίς
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την υποχρέωση καταβολής του εξέταστρου ( 150 ευρώ) για την πρώτη φορά συμμετοχής σε
αυτές. Στη κατηγορία αυτή των εκκρεμών αιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ.2
του ν.4735/2020 ανήκουν οι ακόλουθες κατηγορίες αιτήσεων:
 Η αίτηση πολιτογράφησης που έχει υποβληθεί χωρίς να έχει κληθεί ο
ενδιαφερόμενος σε συνέντευξη.
 Η αίτηση πολιτογράφησης που απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους πχ. λόγω μη
συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου και εκκρεμεί η υποβολή αίτησης
επανεξέτασης.
 Αιτήσεις πολιτογράφησης που αποστέλλονται ταχυδρομικά στις υπηρεσίες σας και
φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου πριν την 1-4-2021 θεωρούνται εκκρεμείς έστω και
αν η ημερομηνία πρωτοκόλλησης τους είναι την 1-4-2021 ή μετά από αυτή.

4. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αιτήσεων που ακολουθούν καταβάλλεται το εξέταστρο :


Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός έχει υποβάλει
αίτηση
πολιτογράφησης που έχει καταστεί εκκρεμής λόγω των αντιρρήσεων που έχει
ασκήσει κατά της αρνητικής γνώμης της επιτροπής πολιτογράφησης, δύναται να
συμμετάσχει στις εξετάσεις καταβάλλοντας το εξέταστρο εφόσον καταθέσει στη
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας αίτηση παραίτησης από τις αντιρρήσεις. Δικαίωμα
κατάθεσης νέας αίτησης πολιτογράφησης μετά την απόκτηση του ΠΕΓΠ θα έχει
όταν συμπληρωθεί ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
απόρριψης της παλαιάς αίτησης.
 Αίτηση πολιτογράφησης που έχει απορριφθεί λόγω μη εκπλήρωσης των
ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης δεν θεωρείται εκκρεμής και ο
ενδιαφερόμενος καταβάλλει το απαιτούμενο εξέταστρο. Αν υπάρχει αρνητική
γνωμοδότηση χωρίς ακόμη να έχει εκδοθεί η απόφαση απόρριψης ο
ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις καταβάλλοντας το
εξέταστρο και θα καταστεί εφικτό να υποβάλει νέα αίτηση πολιτογράφησης
εφόσον έχει αποκτήσει το ΠΕΓΠ μετά τη παρέλευση έτους από την έκδοση της
απόφασης απόρριψης.
 Αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας που έχει υποβληθεί σε αρμόδια
υπηρεσία με άλλη διάταξη νόμου πέραν της πολιτογράφησης αλλογενούς και δεν
έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της δεν θεωρείται εκκρεμής ως προς την καταβολή
του εξέταστρου διότι αφορά σε άλλο νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που ο ίδιος
αιτών επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με την διαδικασία της
πολιτογράφησης αλλογενούς μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις για την
απόκτηση του ΠΕΓΠ καταβάλλοντας το εξέταστρο.

5. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με την αρ.7396/24-3-2021 απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε νέα αυτοδίκαια παράταση των αδειών
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διαμονής που είχε παραταθεί η διάρκεια ισχύος τους με βάση τις ρυθμίσεις της παρ.2 του
άρθρου 156 του ν. 4764/2020, έως την 31 Δεκεμβρίου 2021. Επομένως οι κάτοχοι αυτών
των αδειών που παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δύνανται να
υποβάλουν νέα αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας καθώς επίσης δύναται να
συνεχιστεί η εξέταση όσων αιτημάτων εκκρεμούν από τους κατόχους αυτών των αδειών
κατά αναλογία με τα διαλαμβανόμενα στο περιεχόμενο της αριθ.πρωτ.20754/18-03-2021
εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας .
Παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των υπαλλήλων σας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Κοινοποίηση
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής
2. Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας
-Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης
-Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των Τμημάτων )
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