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ΠΡΟΣ:
Περιφερειακές Διευθύνσεις
Ιθαγένειας- Έδρες τους
(για ενημέρωση των Τμημάτων
χωρικής τους αρμοδιότητας)

Εγκύκλιος αρ. 582
Θέμα: Πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ (αρ.15 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.)
Σε συνέχεια της υπ’αρ.274 εγκύκλιου και προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η εξέταση των
αιτημάτων πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της τ. ΕΣΣΔ, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:

Ειδικότερα για τους ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ, μετά την τελευταία
τροποποίηση του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004) που επήλθε με τις
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4604/2019 και αποτελεί πλέον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει
αποκλειστικά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για τη συγκεκριμένη κατηγορία ομογενών,
προβλέπεται η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση μετά από εξακρίβωση, με
συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος
(ελληνική καταγωγή και συνείδηση) καθώς και της πλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων,
που συνίστανται στη διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της σύγχρονης ελληνικής
πραγματικότητας καθώς και της νεότερης ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού και της εξοικείωσης με
τους θεσμούς του πολιτεύματος.

Επισημαίνεται ότι για το ζήτημα της εξακρίβωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων
πολιτογράφησης έχουν ήδη παρασχεθεί ειδικές οδηγίες στις υπηρεσίες σας, σύμφωνα με τις οποίες
για την αξιολόγηση του ομογενούς (ιδίως ως προς την αξιολόγηση της γνώσης της ελληνικής
γλώσσας) συνεκτιμάται το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία του αιτούντος καθώς και οι πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες αυτού.

Τα αιτήματα των υπαγόμενων στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 αιτούντων, υποβάλλονται στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, ανάλογα με το τόπο διαμονής τους και εξετάζονται από
αυτές. Κομβικό στάδιο της διαδικασίας είναι η κλήση τους σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας
Επιτροπής Πολιτογράφησης, αφού πρώτα έχει εξακριβωθεί με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας
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Ιθαγένειας η πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης στο πρόσωπο του αιτούντα.
Οι πλήρεις φάκελοι που αφορούν σε αιτήσεις με θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή
Πολιτογράφησης διαβιβάζονται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας για έλεγχο πληρότητας και
σύνταξη σχεδίου απόφασης από το αρμόδιο Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών με τελικό
υπογράφοντα («Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης») τον Προϊστάμενο της Κεντρικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας κατά τα προβλεπόμενα στην αριθ. 5103/25-1-2021 κανονιστική απόφαση.
Με μέριμνα του Τμήματος Πολιτογράφησης Ομογενών, ακολουθεί δημοσίευση περίληψης της
απόφασης σε ΦΕΚ και αποστέλλεται ανακοίνωση πολιτογράφησης στην αρμόδια υπηρεσία
Ιθαγένειας για τον προγραμματισμό της ορκωμοσίας και τις μετέπειτα ενέργειές της για την
ολοκλήρωση της δημοτολογικής εγγραφής των πολιτογραφούμενων.

Για αιτήσεις με αρνητική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολιτογράφησης οι αποφάσεις
απόρριψης εκδίδονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις «Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής
Διεύθυνσης» και τελικό υπογράφοντα τον κατά τόπο αρμόδιο Προϊστάμενο της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας σύμφωνα με την προαναφερόμενη κανονιστική απόφαση.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών από χώρες τ. ΕΣΣΔ
κατοίκων Ελλάδας, οι οποίες είχαν κατατεθεί με βάση τις πρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις και μέχρι
την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4604/2019 και την έκδοση της σχετικής
Υπουργικής Απόφασης δεν είχε ολοκληρωθεί η εξέτασή τους, εξετάζονται:
α) χωρίς την υποχρέωση υποβολής ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής του αιτούντος
εφόσον διαπιστώνεται από τα στοιχεία του φακέλου με κάθε πρόσφορο τρόπο μακροχρόνια μόνιμη
εγκατάσταση στη χώρα με βάση το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον χρόνο
υποβολής της αίτησης μέχρι σήμερα. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η απαρέγκλιτη διαδικασία
αναζήτησης ποινικού μητρώου ημεδαπών αρχών μέσω της εφαρμογής e-ποινικό του ΟΠΣ
Ιθαγένειας, όπως αναλογικά ισχύει για το σύνολο των αλλοδαπών (ομογενών και αλλογενών) που
αιτούνται την πολιτογράφησή τους ως κάτοικοι Ελλάδας,
β) χωρίς αναδρομική υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου καθώς αυτό δεν
απαιτείτο κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων αυτών.

Με τη διάταξη του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 προβλέφθηκε και για τους ομογενείς που
προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ το δικαίωμα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων επί της
εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης, κατά ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που
προβλεπόταν από την αρχική διατύπωση της παρ. 6 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Η κατάργηση της υποβολής αντιρρήσεων από τους αλλογενείς αλλοδαπούς λόγω αλλαγής της
διαδικασίας πολιτογράφησης δεν επηρεάζει το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων από τους
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ομογενείς που καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών Πολιτογράφησης οι οποίες
εξακολουθούν να λειτουργούν έχοντας πλέον ως αρμοδιότητα την παροχή γνώμης για τη συνδρομή
της ομογενειακής ιδιότητας και των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης για την
προαναφερόμενη κατηγορία ομογενών. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες σας καλούνται εφεξής να
ενημερώνουν εγγράφως τους ενδιαφερόμενους για το σχετικό δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων,
παρέχοντας και τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το παραδεκτό της υποβολής τους (προθεσμία και
παράβολο).
Για τους ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ, οι οποίοι αιτούνται την ελληνική
ιθαγένεια ως μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και είναι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο., εφαρμόζεται η προβλεπόμενη
από το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η αρμόδια υπηρεσία Ιθαγένειας
δύναται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την πλήρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων, να
καλεί τους αιτούντες σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
Τέλος οι υπηρεσίες σας συστήνεται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις που υποβάλλουν με
τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα που είχαν κατά το παρελθόν αιτηθεί την απόκτηση Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς με βάση το προγενέστερο νομικό πλαίσιο χωρίς να ολοκληρωθεί
η εξέτασή τους εφόσον προκύπτει από τη τηρούμενη βάση δεδομένων η κατάθεση αντίστοιχου
παλαιού αιτήματος.
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
την υποβολή τυχόν πρόσθετων ερωτημάτων και προτάσεων προς την υπηρεσία μας, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kd.ithageneias@ypes.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Ιθαγένειας
- Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (για ενημέρωση των Τμημάτων)
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