
                                                          ΑΔΑ:

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση:      Σταδίου  31
Ταχ. Κώδικας: 105 59
Πληροφορίες: Πέτρος Κατσιμάρδος
Τηλ.: 210-3741675
e-mail: pkatsimardos@ypes.gr
 

                      Αθήνα,    5/5/2011       
                      Α.Π.  Φ. 130181/17863/11

   

Προς: 
Tις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
2.  Γεν. Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας 
3. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης            και 

Κοινωνικών Υποθέσεων (με την 
παράκληση να μεριμνήσουν για την 
κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου 
στα Τμήματα Ιθαγένειας, 
Πολιτογράφησης και Αστικής 
Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.31 

ΘΕΜΑ:  Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και  διαδικασίας εξέτασης 
εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης.

Α. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Πολιτογράφησης

Σχετικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος  σας  γνωρίζουμε  ότι  με  το  άρθρο  26  του 

Ν.3938/2011 (ΦΕΚ  61  Α’  /31-3-2011)  ρυθμίζονται  τα  ζητήματα  συγκρότησης  και 

λειτουργίας  των  Επιτροπών  Πολιτογράφησης,  ώστε  να  εναρμονίζονται  με  τη  νέα 

αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  όπως διαμορφώθηκε μετά τη θέση σε 

ισχύ  του  Προγράμματος  «Καλλικράτης»,  χωρίς  παράλληλα  να  αναστέλλεται  η 

λειτουργία τους για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

εκ νέου συγκρότησής τους.

Ειδικότερα:
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Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.3938/2011,  παρατείνεται η θητεία των Επιτροπών 

Πολιτογράφησης  που  έχουν  ήδη  συσταθεί  και  λειτουργούν  βάσει  αποφάσεων  των 

Γενικών  Γραμματέων  των  τέως  Περιφερειών  της  χώρας,  ως  οργάνων  των  οικείων 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με την ίδια σύνθεση και ίδια τοπική αρμοδιότητα όπως 

προβλέπεται στις αποφάσεις αυτές.  Η παράταση της θητείας ισχύει αναδρομικά από 

1/1/2011.

Με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3938/2011, αντικαθίσταται συνολικά το άρθρο 12 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 

του Ν.3838/2010 και προβλέπεται:

• Η σύσταση Επιτροπών Πολιτογράφησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 

Κράτους  σε  αντιστοιχία  με  τον  αριθμό  των  αρμόδιων  για  θέματα  Αστικής 

Κατάστασης Διευθύνσεων που έχουν συσταθεί σε αυτές.

•  Αλλαγή στη σύνθεση τους  σε σχέση με την προ- ισχύουσα διάταξη.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  καλούνται  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  των  Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων:

1. Να ενημερώσουν τους Προέδρους, τα μέλη  και τους γραμματείς των Επιτροπών 

Πολιτογράφησης που έχουν ήδη συσταθεί εντός των ορίων  αρμοδιότητάς τους, 

ώστε να συνεχίσουν τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή συνεδριάσεων των 

εν λόγω Επιτροπών όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 26  του 

Ν.3938/2011.

2. Να προβούν άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την σύσταση των νέων 

Επιτροπών Πολιτογράφησης και συγκεκριμένα με μέριμνα κάθε αρμόδιας για 

θέματα Αστικής Κατάστασης Δ/νσης:

i. Να αποσταλούν οι σχετικές προσκλήσεις για ορισμό μελών, καθώς και 

των αναπληρωτών αυτών, στα αρμόδια όργανα των εδάφ. β, δ, και ε της 

παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει.

ii. Να οριστούν ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας βάσει των εδάφ. α, 

γ, δ (προϊστάμενος τμήματος Ιθαγένειας, σε περίπτωση που δεν οριστεί 

εκπρόσωπος του Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία τριών μηνών) της παρ. 

2 και της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως 

ισχύει, καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
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Τέλος, σημειώνεται ότι στα πρακτικά των συνεδριάσεων που έχουν  ήδη διεξαχθεί από 

1/1/2011  ή  πρόκειται  να  διεξαχθούν  με  την  υφιστάμενη  σύνθεση,  θα  πρέπει  να 

μνημονεύεται  ρητώς η  σχετική  διάταξη με  την  οποία  προβλέπεται  η  παράταση της 

θητείας.

Β. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει του εδαφίου α’ της παρ. 3 του άρθρου 26 του  Ν.3938/2011, 

αντικαθίσταται το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3838/2010.  Σύμφωνα με 

την  νέα  διάταξη,  η  προθεσμία των  τεσσάρων μηνών που  τίθεται   προκειμένου  να 

απαντήσουν οι αρχές ασφαλείας σχετικά με τη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος 

λόγων δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας (εδάφια β’ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 

Ν.3838/2010),  εφαρμόζεται  αναλογικά  και  στις  εκκρεμείς  αιτήσεις  πολιτογράφησης. 

Συνεπώς, μετά την παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας, η έλλειψη απάντησης από 

τις  αρχές  ασφαλείας  δεν  εμποδίζει  την  διαβίβαση  εκκρεμών  αιτήσεων  από  τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

 Ως  εκ  τούτου,  οι  εκκρεμείς  κατά  το  άρθρο  22  του  Ν.3838/2010  αιτήσεις 

πολιτογράφησης (υποβολή πριν τις 24/3/2010), που βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και  για τις οποίες  έχει  παρέλθει  το διάστημα των 

τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αποστολής του σχετικού ερωτήματος προς τις 

αρχές  ασφαλείας  χωρίς  να  υπάρχει  απάντηση,  εφόσον  είναι  πλήρεις  ως  προς  τα 

υπόλοιπα  δικαιολογητικά  και  προϋποθέσεις,  θα  πρέπει  να  διαβιβαστούν στο 

ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. κατ’ εφαρμογή του  προαναφερόμενου άρθρου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 61 Α’/31-3-2011 (σελ. 1667, 1680,1681)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΤΖΑΚΡΗ
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