Αναφορά 19262/2003: «διαδικασία πολιτογράφησης οµογενούς (από Ρουµανία)
και άδεια παραµονής οµογενούς»
Η Α., ρουµανικής ιθαγένειας µε την αναφορά της ζητούσε τη διαµεσολάβηση
της Αρχής σχετικά µε την αίτηση πολιτογράφησής της, την οποία είχε υποβάλει το
Νοέµβριο του 2002. Με την αναφορά επίσης τόνιζε το γεγονός της, κατά τους
ισχυρισµούς της, ελληνικής καταγωγής, και της βαρύτητας που θα όφειλε, κατά την
άποψή της, να έχει στην κρίση των αρµοδίων υπηρεσιών επί της αίτησής της.
Παράλληλα, έθετε το ζήτηµα της νόµιµης παραµονής του γιου της στην Ελλάδα, ο
οποίος έχει καταθέσει αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια παραµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, και της διαδικασίας που θα έπρεπε να ακολουθήσει
προκειµένου υποβάλει και αυτός αίτηση πολιτογράφησής του.
Έγγραφο από 3.3.2004 προς την ενδιαφερόµενη
Όπως πληροφορηθήκαµε από την αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία
της Περιφέρειας Αττικής, η αίτηση πολιτογράφησής σας, µε αριθµό φακέλου
9224/2003, έχει ήδη απορριφθεί, δυνάµει του άρθρου 60 παρ.1 του ν.2910/2001, από
τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, λόγω µη πλήρωσης εκ µέρους σας της από
το νόµο προβλεπόµενης για τους αλλογενείς χρονικής προϋπόθεσης δεκαετούς
νόµιµης παρουσίας στην Ελλάδα την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή της
αίτησης (άρθρο 58 παρ.2 περ.α΄ του ν.2910/2001), χωρίς, συνεπώς να διαβιβαστεί
αυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΥΠΕΣ∆∆Α).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν ελήφθη υπ` όψιν ο ισχυρισµός σας ότι
είστε οµογενής, γεγονός που θα επέτρεπε την περαιτέρω εξέταση της αίτησής σας
χωρίς να απαιτείται να πληρούται η ανωτέρω αναφερόµενη χρονική προϋπόθεση και
την επί της ουσίας κρίση του ΥΠΕΣ∆∆Α. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι προτού
καταθέσετε, σύµφωνα µε το άρθρο 61 παρ.2 εδαφ.β΄ του ν.2910/2001, εκ νέου αίτηση
πολιτογράφησης, µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούµενης,
πρέπει να εξασφαλίσετε έγγραφα, τα οποία θα στηρίζουν µε επάρκεια και ασφάλεια
τον ισχυρισµό σας περί ελληνικής εθνικότητας. Έγγραφα τα οποία δεν πληρούν τους
παραπάνω όρους ευλόγως ενδέχεται να µη ληφθούν υπ` όψιν. Εποµένως, είναι
απαραίτητο να απευθυνθείτε στην υπηρεσία αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
και ειδικότερα, στην περίπτωσή σας, στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών (Αντιγόνης 99,
Κολωνός), προκειµένου να υποβάλετε αίτηση για να σας χορηγηθεί άδεια παραµονής
ως οµογενή. Εφόσον η άδεια αυτή, µετά την εξέτασή της από τις αρµόδιες υπηρεσίες,
σας χορηγηθεί, θα µπορέσετε να καταθέσετε εκ νέου αίτηση για πολιτογράφηση και
µάλιστα ως οµογενής, αφού αυτό θα τεκµαίρεται πλέον ασφαλώς. Κατά συνέπεια δεν
θα εξεταστεί η πλήρωση ή µη της χρονικής προϋπόθεσης δεκαετούς νόµιµης
διαµονής σας στη χώρα την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης.
Επιθυµώ, ωστόσο, να τονίσω ότι σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν.2910/2001
«1.Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση που απορρίπτει αίτηµα πολιτογράφησης δεν αιτιολογείται. Υποβολή νέας
αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη
της προηγούµενης.» Υπογραµµίζω, δε, ότι η ρύθµιση αυτή είναι κοινή για όλες τις
περιπτώσεις πολιτογράφησης, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής του αιτούντος και
των τυχόν ειδικών νοµοθετικών προβλέψεων, ως προς τις προϋποθέσεις και την εν
γένει διαδικασία εξέτασης των σχετικών αιτήσεων, που ισχύουν για τους οµογενείς.

Προκύπτει, εποµένως, ότι η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας µε
πολιτογράφηση, ακόµη και στην περίπτωση οµογενών αιτούντων, εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ο οποίος µάλιστα δεν δεσµεύεται από τις διατάξεις περί υποχρέωσης
της ∆ιοίκησης να διεκπεραιώνει τα αιτήµατα των πολιτών εντός ορισµένων
προθεσµιών.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, το ζήτηµα της πολιτογράφησης του γιου σας, σας
ενηµερώνω ότι µπορεί να απευθύνει αίτηση πολιτογράφησης µέσω του Ελληνικού
Προξενείου του τόπου κατοικίας του στη Ρουµανία δυνάµει του άρθρου 63 του
ν.2910/2001, που αφορά Έλληνες οµογενείς που διαµένουν στο εξωτερικό.

