Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................................. 2
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ .................................................................................................................... 2
ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................. 2
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ............................................................................................................... 3
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .......................... 3
ΑΔΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ....................................................................................................... 4
ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ............................................................. 5
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (εισοδηματικά κριτήρια) ................................... 6
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ............................................................................................................... 6
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ .................................................................................................... 6
ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ............................................................................. 7
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ................................................................................................................. 7
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 9ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ......................................................................................... 8
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.......................................................................................... 8
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ................................................................ 8
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ............................................................................................................ 9
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ............................................................ 9
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ........................................................................................................................... 10
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ................................................................................... 10
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................ 12

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την Πέμπτη 23 Μαρτίου, το Generation 2.0 RED διοργάνωσε την ενημερωτική εκδήλωση
«Άδειες Διαμονής & Ιθαγένεια: Διαδικασίες & Εξελίξεις», μια συνάντηση μεταξύ κοινοτήτων
και εκπροσώπων των αποκεντρωμένων διευθύνσεων μετανάστευσης ή αστικής κατάστασης.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής δεν ήταν μόνο η ενημέρωση για τις διαδικασίες, αλλά και μια
συνάντηση των μελών των μεταναστευτικών κοινοτήτων, ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι
προβληματισμοί και οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικοί
πληθυσμοί στην Ελλάδα.
Η ενημερωτική εκδήλωση και οι θεματικές που τέθηκαν βασίστηκαν σε ερωτήματα που είχε
θέσει το κοινό στο Generation 2.0 RED, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στους ομιλητές.
Το κείμενο αυτό είναι μια σύνοψη της πληροφορίας που διαμοιράστηκε στη συνάντηση και
έχει σκοπό την όσο δυνατόν πιο κατανοητή πληροφόρηση των κοινοτήτων.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Από τις 22 Φεβρουαρίου, οι άδειες διαμονής βγαίνουν σε μορφή αυτοτελούς κάρτας με
βιομετρικά στοιχεία.
Ερώτηση: Με το νέο σύστημα, οι άδειες θα κάνουν περισσότερο καιρό; Ο χρόνος αναμονής
θα διαφέρει από υπηρεσία σε υπηρεσία; 16€ δίνω για κάθε μέλος της οικογένειας;
Η μετατροπή των αδειών διαμονής στη νέα αυτή μορφή γίνεται μόνο κατά την ανανέωση ή σε
επανέκδοση λόγω λήξεως του διαβατηρίου. Η αλλαγή ισχύει για όλες τις άδειες εκτός από την
Άδεια Επί Μακρόν Διαμένοντος και τη Μπλε κάρτα (Ευρωπαίου Πολίτη).
Τα επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι πολίτες στις κατά τόπους ΔΑΜ
είναι:
 4 φωτογραφίες εκτυπωμένες με προδιαγραφές διαβατηρίου (αποθήκευση και σε CD)
 Ηλεκτρονικό Παράβολο 16€. Αντιστοιχεί στο τέλος της αυτοτελούς κάρτας, το
πληρώνουν όλοι, ακόμη και τα παιδιά
Διευκρίνιση:
Τα παιδιά κάτω από 6 ετών δεν δίνουν βιομετρικά στοιχεία.
Τα παιδιά κάτω από 12 ετών δεν υπογράφουν.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Υπάρχουν διαφορές στη διαδικασία, δηλαδή αυξάνεται ο χρόνος παραλαβής του αιτήματος,
διότι η λήψη βιομετρικών στοιχείων αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Τα στοιχεία πάνε
στο ΥΠΕΣ όπου και γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, μετά πάνε στη διεύθυνση διαβατηρίων
της Ελληνικής Αστυνομίας όπου και εκδίδονται τα αυτοτελή έγγραφα, τα οποία μετά
μοιράζονται με Courier στις κατά τόπους υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες καθίστανται λιγότερο
ευέλικτες σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων.
Αναγραφή τόπου γέννησης: Όταν δεν προκύπτει από το διαβατήριο ο τόπος γέννησης, θα
πρέπει να προσκομιστεί έγγραφο από τη χώρα γέννησης ή την πρεσβεία/προξενική αρχή, στο
οποίο θα αναγράφεται ο τόπος γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες, τουλάχιστον σε
παρένθεση (πρόβλημα υπάρχει με χώρες της πρώην ΕΣΣΔ).
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Έννοια της έγγραφης ειδοποίησης: Όταν κάποιος κάνει αίτηση, δίνει επιτόπου και
βιομετρικά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου καταθέτει ο δικηγόρος τα δικαιολογητικά ή δεν
προλαβαίνει η υπηρεσία να τα βγάλει. Ο ενδιαφερόμενος τότε θα πρέπει να έρθει σε
ορισμένη ώρα και μέρα, την οποία θα ορίσει η υπηρεσία. Εάν δεν έρθει την πρώτη φορά, η
υπηρεσία θα βγάλει νέο ραντεβού, το οποίο θα του κοινοποιηθεί με τρόπο αποδεδειγμένο. Άν
χάσει και αυτό το ραντεβού, το αίτημά του θα απορριφθεί.
Ερώτηση: Για ποιο λόγο δίνουμε βιομετρικά; Θα αλλάξει κάτι στον τρόπο που ταξιδεύουμε;
Θεωρητικά αυτό βασίζεται σε μια οδηγία του 2004 για να μη χρειάζονται στο χώρο Schengen
διαβατήρια για τα ταξίδια των πολιτών τρίτων χωρών. Επειδή όμως πλέον εφαρμόζεται το
2017 και οι συνθήκες στην ΕΕ έχουν αλλάξει, δε γνωρίζουμε εάν θα λειτουργήσει σαν
υποκατάστατο διαβατηριακών ελέγχων.
Σχόλιο: Προβλέπονταν ήδη από το νόμο 4018/11
Στο νέο έντυπο, το οποίο θα έχει μορφή πιστωτικής κάρτας, όλη η πληροφορία (δακτυλικό
αποτύπωμα, φωτογραφία, υπογραφή) θα είναι αποθηκευμένα ψηφιακά.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Ερώτηση: Αλλάζει κάτι στη διαδικασία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους λόγω 7ετούς
μόνιμης διαμονής; Τώρα θα παίρνουμε μπλε βεβαίωση;
Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών διαμονής
που χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
19 του ν. 4251/2014, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 8 του ν.
4332/2015 από τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Δεν υφίσταται ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία, απλώς αλλάζει η υπηρεσία. Αυτό σημαίνει
πως και πάλι θα δίνεται λευκή βεβαίωση, όχι μπλε.
Δεν υπάρχει ακόμη (23.03.2017) εγκύκλιος για διαδικασίες, δηλαδή για το πόσες αιτήσεις θα
παραλαμβάνουν, πόσο καιρό θα κάνει η διαδικασία κτλ., δεν υπάρχει μετάπτωση στο
πληροφοριακό σύστημα.
Ερώτηση: Η κάρτα απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑ είναι αποδεικτικό διαμονής στη χώρα;
Η χρήση μηνιαίας κάρτας ΜΜΜ ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό διαμονής στη
χώρα, καθώς δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο/η κάτοχός της.
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ερώτηση: Ποιά είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας εργασίας
για τους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες;
Συμμετέχουν στη διαδικασία οι εξής 3 υπηρεσίες:
 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που εκδίδει την έγκριση
 Η Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια εργασίας
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Η Αστυνομία που εκδίδει απόφαση επιστροφής και αναβολή απομάκρυνσης αφού
εκδοθεί η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι:
1. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής
2. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για έκτακτη ανάγκη και αδυναμία επισύναψης εγκαίρως
νόμιμων συμβάσεων εργασίας
3. Τέλος 50€
4. Υπεύθυνη δήλωση για πρόσληψη εργαζομένων και ανάληψη εξόδων, αν συντρέχουν
οι συνθήκες της προβλεπόμενης εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80, δηλαδή σε
περίπτωση απέλασης
5. Έγκυρη σύμβαση εργασίας
6. Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται κατάλληλο κατάλυμα

ΑΔΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ερώτηση: Παιδί που έχει πάει σε ιδιωτικό σχολείο, μπορεί να πάρει άδεια δεύτερης γενιάς;
Για να έχει κάποιος την άδεια 2ης γενιάς πρέπει το πρόγραμμα του σχολείου να είναι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ή ΜΕΙΚΤΟ.
Παρακάτω απεικονίζονται πίνακες με τα ελληνικά ή μεικτά σχολεία, τα οποία γίνονται δεκτά
για την άδεια δεύτερης γενιάς. Οι εν λόγω πίνακες προέρχονται από έγγραφο που διένειμε το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στις κατά τόπους υπηρεσίες μετανάστευσης.

Εικόνα 0-1 Κατάλογος με ελληνικά σχολεία
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
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Εικόνα 0-2 Συνέχεια καταλόγου με ελληνικά σχολεία και μεικτά

ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ερώτηση: Ισχύει ότι αν αλλάξω διεύθυνση ή οικογενειακή κατάσταση και δεν το δηλώσω,
θα έχω πρόστιμο; Αν ναι, που αναγράφεται αυτό;
Προβλέπεται πρόστιμο αν δεν δηλωθεί. Αναφέρεται στα άρθρα 22 και 23 του κώδικα
μετανάστευσης.
Άρθρο 22: Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να
δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή στη
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών:





Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του
Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη
σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου
Την απώλεια ή την ανανέωση ή μεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου
Την απώλεια της άδειας ή του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής

Άρθρο 23: Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών
1. «Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος γίνονται μέσα σε δύο μήνες
αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός πλην της περίπτωσης ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
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μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης ή επανέκδοσης της
άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου, η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε δύο έτη
από τη γέννησή του». Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ και εκατό (100) ευρώ σε
περίπτωση υποτροπής.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(εισοδηματικά κριτήρια)
Ερώτηση: Κάτοχοι δεκαετούς άδειας, θέλουν να ανανεώσουν για άδεια επί μακρόν
διαμένοντος. Η επί μακρόν έχει εισοδηματικά κριτήρια, τί γίνεται σε περίπτωση που το
άτομο δεν τα πληροί (είναι άνεργος π.χ.);
Αν κάποιος δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή εισόδημα 8.500€ αφαιρουμένων
των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή περίπου 6.900€, μπορεί να ανανεώσει ΜΟΝΟ για 3ετή
άδεια εξαρτημένης εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αν έχεις κάνει δικαστήριο και έχεις ποινικό μητρώο με ποινή 1 έτους, μπορείς να βγάλεις
άδεια διαμονής;
Είναι μια γενική πρόβλεψη, αλλά για τα καθεστώτα η νομοθεσία δεν είναι τόσο αυστηρή,
υπάρχουν δηλαδή ειδικές προβλέψεις. Κρίνεται η βαρύτητα του κακουργήματος, πρέπει να
καθοριστεί αν η απειλή είναι μόνιμη και διαρκής. Λειτουργεί σωρευτικά όταν συντρέχουν και
άλλες προϋποθέσεις (π.χ. μόνιμη απειλή).
Μπορούν να βγάλουν άδεια επί μακρόν αυτοί που έχουν επικουρική προστασία;
Αν έχεις πιστοποιητικό ελληνομάθειας, θες 5 χρόνια από την αίτηση και εισόδημα 8.500€,
αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή περίπου 6.900€.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Αρχικά, όσον αφορά την ιθαγένεια δεύτερης γενιάς, οι εισηγητές ενθαρρύνουν την επιστολική
υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση του αιτήματος μέσα από τη σελίδα του ΥΠΕΣ.
Τηρείται η ίδια σειρά προτεραιότητας, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά και η μείωση
επισκεψιμότητας στο κτήριο εξυπηρετεί την ροή εργασιών. Ο Νόμος δεν παρουσιάζει
προκλήσεις, δυσκολίες και σημεία που απαιτούν την κρίση των υπαλλήλων. Όλη η διαδικασία
βασίζεται σε δικαιολογητικά που, όταν είναι πλήρη και σωστά οδηγούν σε βέβαια απόφαση.
Τονίστηκε επίσης, ότι δεν έχουν ανάλογη χωρική αρμοδιότητα οι ΔΑΚ όσον αφορά τον όγκο
αλλά και τις αποστάσεις που έχουν να καλύψουν.
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ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ερώτηση: Γιατί καθυστερούν οι αποφάσεις; Που «κολλάει» το σύστημα;
Οι χρόνοι ανταπόκρισης των υπηρεσιών διαφέρουν ανά περιοχή. Υπάρχουν όμως κοινοί
χρόνοι ανταπόκρισης άλλων υπηρεσιών προς τις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης (Ποινικό
Μητρώο, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Εφημερίδα της Κυβέρνησης). Συνήθως η
επεξεργασία στους ανήλικους διαρκεί μερικές εβδομάδες και στους ενήλικες 2-3 μήνες. Μετά
την έκδοση απόφασης, η δημοσίευση απαιτεί τουλάχιστον 1,5 μήνα και στη συνέχεια η εντολή
δημοτολόγησης/εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων απαιτεί 2-3 μήνες. Είναι προφανές ότι αυτοί
οι χρόνοι σχετίζονται και με το γεγονός ότι έχουμε ταυτόχρονη αύξηση αιτήσεων
πανελλαδικά. Σταδιακά θα βελτιωθούν αυτά τα διαστήματα.
Ερώτηση: Από όταν δω στο πληροφοριακό σύστημα ότι έχει εγκριθεί η αίτηση μου για
ιθαγένεια, τι γίνεται μετά;
Η έγκριση της κτήσης ελληνικής ιθαγένειας είναι στην ουσία ενδιάμεσο στάδιο και όχι το
τελικό. Εφόσον απαιτείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ και στη συνέχεια απαιτούνται και τα στάδια
της εντολής δημοτολόγησης ή της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, ο χρόνος ολοκλήρωσης θα
ξεπεράσει ενδεχομένως τους 3 μήνες μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ. Ο δε χρόνος
δημοσίευσης στο ΦΕΚ είναι ασαφής, διότι όλες οι υποθέσεις (πανελλαδικά) συγκεντρώνονται
σε μια υπηρεσία. Βέβαια, οι αλληλογραφίες είναι ηλεκτρονικές και αποφεύγεται η όποια
καθυστέρηση στο ταχυδρομείο.

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ερώτηση: Τι χρειάζεται να ξέρω για να περάσω τη συνέντευξη πολιτογράφησης; Θα
χρειαστεί και να γράψω; Αφού μιλάω καλά ελληνικά και ζω χρόνια εδώ, πειράζει εάν δεν
μπορώ να γράψω;
Δεν απαιτείται η γνώση γραφής στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Είναι όμως σημαντικό να
αναγνωρίζονται οι χαρακτήρες του ελληνικού αλφάβητου και να μπορεί ο εξεταζόμενος να
διαβάζει π.χ. πινακίδες στους δρόμους (ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΞΟΔΟΣ κλπ),
στις δημόσιες υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ) και να κατανοεί ειδοποιητήρια υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
Ερώτηση: Έμαθα ότι η πολιτογράφηση έχει κριτήρια ενσήμων, ισχύει;
Τα ένσημα δεν είναι απαραίτητο δικαιολογητικό ή κριτήριο για κατάθεση αιτήματος
πολιτογράφησης. Είναι όμως ένδειξη οικονομικής ένταξης και επικουρικά τεκμηριώνει το
μόνιμο της διαμονής.
Ερώτηση: Υπάρχει μια παρεξήγηση σε σχέση με την πολιτογράφηση των ατόμων που
βρίσκονται σε καθεστώς επικουρικής προστασίας. Κάπου λέγεται ότι μπορούν να κάνουν
αίτηση μετά από 3 χρόνια, αλλού ότι μπορούν να κάνουν αίτηση 7 χρόνια αφού υπαχθούν
στο καθεστώς και σε κάποιες περιπτώσεις ότι μετράνε τα χρόνια που είχαν κάνει αίτηση για
άσυλο.
Το ζήτημα του χρόνου υποβολής αιτήματος πολιτογράφησης από άτομα που είναι σε
καθεστώς επικουρικής προστασίας έχει απαντηθεί (έπειτα από ερωτήματα) με έγγραφα του
Υπουργείου Εσωτερικών τα έτη 2014 και 2016. Δεν εξισώνονται με τους πρόσφυγες, ο χρόνος
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είναι 7 έτη και το παράβολο 700 ευρώ. Εφόσον υπάρχει δελτίο (οριστικός τίτλος), οι
βεβαιώσεις που οδήγησαν σε αυτόν λογαριάζονται ως έτη διαμονής. Συνεπώς, μετράνε τα
χρόνια ξεκινώντας από την αίτηση ασύλου. Οι κατέχοντες δελτίων αίτησης ασύλου δεν έχουν
δικαίωμα αίτησης για πολιτογράφηση, παρά μόνον όσοι έχουν οριστικό τίτλο διαμονής.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 9ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Συνιστάται (από τις υπηρεσίες) η υποβολή αιτημάτων με τη συμπλήρωση 9ετούς φοίτησης.
Είναι η πιο απλή διαδικασία. Πολλοί προτιμούν να αποφύγουν την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάνουν αίτηση με συνέχιση φοίτησης. Είναι πιο περίπλοκος
ο έλεγχος των δικαιολογητικών (συμφωνία στοιχείων στις βεβαιώσεις, δικαιολογητικά γονέων
κλπ). Αντίθετα, η 9ετία αποδεσμεύει τον ενδιαφερόμενο από προϋποθέσεις που αφορούν
τους γονείς και ενδέχεται να μην πληρούνται. Το να τηρούνται οι προϋποθέσεις των γονέων
είναι δύσκολο. Συνίσταται στους γονείς να περιμένουν, ώστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν την
9ετή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο (16 ετών). Αυτό βοηθά τους γονείς στην ανανέωση της
άδειας διαμονής των παιδιών, γιατί η διαδικασία είναι πιο γρήγορη και πιο εύκολη.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Πρέπει να γίνει αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι να προσκομίζονται σωστές ληξιαρχικές
πράξεις γέννησης και σωστά επικυρωμένα πιστοποιητικά γέννησης ξένων αρχών. Στην πρώτη
περίπτωση απεικονίζονται όλες οι μεταβολές (αναγνώριση πατρότητας, διορθώσεις στοιχείων
κλπ). Αν δεν παραληφθούν σωστά, η απόφαση θα εκδοθεί λανθασμένη και στο Δήμο δε θα
ολοκληρωθεί η εγγραφή. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν
σφάλματα ή ελλείψεις, γιατί στο μέλλον ο Δήμος εγγραφής θα εκδίδει τα πιστοποιητικά. Άρα
θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία στη χώρα προέλευσης.
Η ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι διαφορετική από το πιστοποιητικό γέννησης.
Υπάρχει προτίμηση στην πρώτη γιατί περιέχει όλες τις μεταβολές, όλα τα στοιχεία και την
έκδοση όλων των πράξεων από το Δήμο. Αντίθετα, το πιστοποιητικό έχει ελλείψεις και δε
δημιουργούνται πλήρεις φάκελοι.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ερώτηση: Τι κάνει κάποιο άτομο που θέλει να λάβει ελληνική ιθαγένεια αλλά δεν έχει
φοιτήσει σε αμιγώς ελληνόγλωσσο σχολείο; Πως ορίζεται το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών
από το ΥΠΕΠΘ;
Υπάρχει η πρόσφατη ρύθμιση για τα ιδιωτικά ξένα σχολεία που ακολουθούν ελληνικό
πρόγραμμα. Περιμένουμε οδηγίες και νέα λίστα σχολείων από το ΥΠΕΠΘ που εμπίπτουν στις
περιπτώσεις της διάταξης γιατί, εκτός από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα
πρέπει να δεχόμαστε και βεβαιώσεις σχολείων για τη φοίτηση. Θα έπρεπε να απαντήσει το
ΥΠΕΣ για το τι πρέπει να γίνει με τα αιτήματα που έχουν ήδη κατατεθεί.
Την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 4332/2015 που αφορά στα ξένα σχολεία που λειτουργούν
στην Ελλάδα, αλλά εφαρμόζουν ελληνικό πρόγραμμα σπουδών, αναμένεται
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επικαιροποιημένη λίστα σχολείων για τα οποία θα εκδίδουν βεβαιώσεις οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις των Διευθυντών. Είναι
αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ομοίως, αρμοδιότητα του ίδιου Υπουργείου είναι η
υιοθέτηση της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης βεβαιώσεων από τα σχολεία.
Προετοιμαζόταν κάποια βάση δεδομένων, η οποία μάλλον δεν προχώρησε.
Πολλές φορές οι γονείς, με το άγχος της κατάθεσης, πιέζουν τους δασκάλους να εκδώσουν
βεβαιώσεις σε ημερομηνίες που το σχολείο λειτουργεί μεν, δε φοιτούν όμως μαθητές γιατί
είναι μετά τις 30/6 ή πριν τις 15/9. Αυτές οι βεβαιώσεις μπορεί να οδηγούν σε κατάθεση,
όμως πάντα γίνεται έλεγχος για τη φοίτηση του παιδιού κατά το χρόνο εξέτασης του
αιτήματος και για την ολοκλήρωση του έτους για το οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση. Θεωρούμε
ότι πλέον αυτό θα εκλείψει γιατί και οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν ότι μια τέτοια βεβαίωση με
ημερομηνία π.χ. 9/9 δεν έχει κύρος.
Αν ο αιτούντας δεν έχει ελληνική παιδεία (δηλ. δεν έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο), μόνη
επιλογή είναι η διαδικασία της πολιτογράφησης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ
Ερώτηση: Πότε μπορεί ένα άτομο να κάνει αίτηση επίσπευσης και πόσο καιρό παίρνει η
περάτωσή της;
Οι λόγοι που επικαλείται κάθε αιτούμενος για επίσπευση τίθενται υπό την κρίση του
προϊσταμένου της Υπηρεσίας που έχει και το δικαίωμα υπογραφής. Πρέπει να συντρέχει
αντικειμενικά σοβαρός λόγος, π.χ. θέμα υγείας και ανάγκη ταξιδιού στο εξωτερικό. Πρέπει,
δηλαδή, να αποδεικνύεται ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ του λόγου επίσπευσης και
της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.
Πέρα όμως από το εύλογο των λόγων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει η
επίσπευση να είναι και εφικτή. Πολύ συχνά, οι ενδιαφερόμενοι προσδοκούν την ολοκλήρωση
της υπόθεσής τους σε χρόνους που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί (σε μερικές εβδομάδες ή
μέρες). Η διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) από μόνη της
απαιτεί περισσότερο από μήνα. Συνήθως, ένα μικρό ποσοστό αιτημάτων μπορεί να
προχωρήσει κατ' εξαίρεση. Οι λόγοι θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και να
αποδεικνύονται (π.χ. συγκεκριμένη αλληλογραφία με Πανεπιστήμια εξωτερικού και
ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ή προθεσμία καταβολής διδάκτρων ή προθεσμία εισαγωγής
σε νοσηλευτικό ίδρυμα εξωτερικού). Επίσης, θα πρέπει να αφορά τους ίδιους, όχι άλλα μέλη
της οικογένειας.
Από το 2015, η ΔΑΚ Α' έλαβε 800 αιτήσεις για επίσπευση για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά
απορρίφθηκαν όλες. Επομένως, ΔΕΝ γίνεται επίσπευση για λόγους σπουδών. Γι' αυτό
αποφάσισαν μεταξύ τους να υπάρχει ΗΔΗ φοίτηση για ένα εξάμηνο στο πανεπιστήμιο του
εξωτερικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ερώτηση: Γιατί δε δέχεται η υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών να επικυρώσει τα
έγγραφα πολιτών του Αφγανιστάν; Γιατί δε δέχονται άλλο ισοδύναμο έγγραφο που
αποδεικνύει την ημερομηνία γεννήσεως μας; Γιατί δε δέχονται τα έγγραφα που εκδίδει η
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Πρεσβεία του Αφγανιστάν για τις υπηρεσίες στην Ελλάδα και ειδικά στις υποθέσεις
οικογενειακής επανένωσης και αιτήσεως ιθαγένειας;
Αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι
κανόνες λειτουργίας του. Αν υπάρχει Αρχή του Ελληνικού ΥΠΕΞ στη χώρα προέλευσης ή αν
πρέπει να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος σε Αρχή που βρίσκεται σε άλλη χώρα, είναι ζήτημα
το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί από άλλες Υπηρεσίες. Τα ισοδύναμα έγγραφα γίνονται
αποδεκτά, όχι όμως κατά περίπτωση, επειδή ο ενδιαφερόμενος δε μπορεί να μεταβεί ή είναι
μεγάλο το κόστος ή έχει κάποια εκκρεμότητα την οποία δε θέλει να δηλώσει. Θα πρέπει
δηλαδή να είναι αδυναμία της χώρας να ανταποκριθεί (π.χ. εμπόλεμη) ή να μην προβλέπεται
παρόμοιο έγγραφο ή αυτό που εκδίδεται να μην περιέχει την πληροφορία αυτή. Οι
περιπτώσεις αυτές είναι γνωστές συνήθως στην Ελληνική Διοίκηση και γι' αυτό
χαρακτηρίζονται ως αντικειμενικές οι αδυναμίες εφοδιασμού.
Στις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων είναι κατανοητός ο λόγος που δεν
μπορούν να εφοδιαστούν με έγγραφα πρόσφατης έκδοσης. Γι' αυτό προβλέπεται η χρήση της
απόφασης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως έγγραφο ταυτοποίησης. Επειδή με την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας όλα τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από ελληνικές αρχές
(Δήμος Εγγραφής), αποφεύγεται τα αρχεία αυτά να δημιουργηθούν από έγγραφα αμφίβολου
κύρους ή περιεχομένου. Το να δεχτεί μια Υπηρεσία ένα ανίσχυρο έγγραφο δε διευκολύνει
αλλά περιπλέκει την κατάσταση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ερώτηση: Πόσο καιρό παίρνει η απάντηση στην ένσταση απόρριψης;
Η υποβολή αντιρρήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Όταν ο
ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης ήταν είτε
αυστηρή είτε άστοχη, μπορεί να κάνει ένσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα πρακτικά είναι
αναλυτικά και διατίθενται εφόσον ζητηθούν. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα επανεξεταστεί το
θέμα με σειρά προτεραιότητας και όχι άμεσα, ότι ενδέχεται να κληθεί εκ νέου στην Επιτροπή
του Υπουργείου (δεν συμβαίνει πάντα) και φυσικά να καθυστερήσει η έκδοση απόφασης του
Υπουργού. Συνήθως η διαδικασία εξέτασης υπερβαίνει το έτος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ
Μεταβατικές διατάξεις του ν.3838/2010 εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες κατόχων άδειας
διαμονής.
Οι μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ισχύουν για λίγο. Το πρόβλημα είναι η μεγάλη διάρκεια.
Έπρεπε να ισχύουν μέχρι το 2012 το πολύ. Εμείς περιμένουμε να επικαιροποιηθεί κι αυτή η
νομοθεσία. Υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο έκανε τις εξαιρέσεις αυτές ο νόμος
τότε (2010), ο λόγος αυτός όμως έχει πλέον ξεπεραστεί. Μπορεί με μια τροπολογία να
ενταχθεί η δεκαετής άδεια, καθώς σημαίνει ότι ο/η κάτοχός της έχει πολλά χρόνια στη χώρα.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23 Μαρτίου 2017

Πότε θα ξεκινήσουν οι Επιτροπές πολιτογράφησης;
Οι επιτροπές δεν έχουν οριστεί ακόμη, τους έχουν σταλεί επανειλημμένα έγγραφα και
υπενθυμίσεις, αλλά δυσκολεύονται να βρουν τα άτομα όπως ορίζονται στην τροπολογία.
Απευθύνονται σε διευθυντές σχολείων, μόνο μία περιφερειακή διεύθυνση έχει ορίσει.
Το βιβλίο συνοπτικών πληροφοριών (συνέντευξη για πολιτογράφηση) χρειάζεται αλλαγή.
Το ότι υπάρχει πρόβλημα με το βιβλίο το γνωρίζει το Υπουργείο εδώ και καιρό. Έχει συζητηθεί
πάρα πολλές φορές ότι το περιεχόμενό του πρέπει να αλλάξει, είναι σε κάποια σημεία
ξεπερασμένο (Διοικητική Δομή της χώρας). Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή
προετοιμασίας για τη συνέντευξη. Εφιστούμε την προσοχή: Να μην παραμελείται η
επικαιρότητα και τα στοιχεία της καθημερινότητας (έθιμα, παραδόσεις, τοπική κοινωνία).
Είναι στοιχεία ένταξης, τα οποία είναι τα σημαντικότερα για άτομα που δεν έχουν
παρακολουθήσει σχολείο στη χώρα προέλευσης, αλλά ούτε στην Ελλάδα. Δεν έχουν τόσο
σημασία οι ημερομηνίες όσο η κατανόηση, η συμμετοχή, η σύνδεσή τους με την τοπική
κοινωνία ή τη χώρα. Π.χ. γιατί έχουν δοθεί στην περιοχή τους ονόματα σε πλατείες Χ ή Ψ; Τι
σημαίνει το όνομα της οδού που κατοικούν (π.χ. Ομήρου, Ανδρούτσου, Εθνικής Αντίστασης
κλπ).
Οι Αφγανοί είναι πρόσφυγες. Κάποιοι δεν μπορούν να φέρουν πιστοποιητικά, οπότε
δημιουργείται πρόβλημα. Κάποιοι δεν γέννησαν σε νοσοκομεία, οπότε δεν έχουν χαρτιά.
Όταν κάποιος είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας, το Υπουργείο θεωρεί ως πιστοποιητικό
γέννησης την απόφαση και παίρνουν τα στοιχεία από εκεί. Το πρόβλημα είναι με τις άδειες
διαμονής. Θεωρητικά όμως, στις ΔΑΜ κάτι θα έχει κατατεθεί για να έχεις άδεια, ακόμη κι αν
αυτό είναι βεβαίωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησης διαβατηρίου. Ο εντοπισμός των
εγγράφων αυτών ενδεχομένως να απαιτεί μια συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των
υπηρεσιών.
Στο Ισλαμαμπάντ έχει γίνει αλλαγή του προσωπικού της πρεσβείας, βρήκαν αιτήματα 5-10
χρόνων. Ελπίζουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Χρειάζεται πίεση από τις κοινότητες.
Με τα προβλήματα ταυτοπροσωπίας, καθώς στο διαβατήριο προστίθεται δεύτερο όνομα, τι
γίνεται; Σε κάποιους έχουν πει να το λύσουν μέσω δικαστηρίου.
Όνομα είναι το αρχικό που δίνεται από τους γονείς. Το βαφτιστικό απαλείφεται, διαφορετικά
φαίνεται σα να είναι 2 πρόσωπα. Θα δούμε στην πορεία αν μπορεί να προστεθεί στη συνέχεια
το δεύτερο όνομα. Ισχύει ότι θα έπρεπε να μπορεί να γίνει αυτό με μια εντολή του εισαγγελέα
προς το ληξιαρχείο.
Σε ορισμένες εθνικότητες όπου συνηθίζεται η ύπαρξη δύο μικρών ονομάτων, στο ΥΠΕΣ ως
μικρό όνομα γράφονται τα 2 πρώτα, αλλά στις διοικήσεις (ΔΑΜ) γράφεται το πρώτο ως
όνομα και το τελευταίο ως επίθετο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα με την άδεια διαμονής και
τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Πως προκύπτει αυτή η διαφοροποίηση;
Η άδεια διαμονής βγαίνει με το όνομα από το διαβατήριο. Η απόφαση για ιθαγένεια βγαίνει
βάσει του πιστοποιητικού γέννησης.
Γίνεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τα ΚΕΠ για τα παιδιά 16-18 ετών;
Υπάρχει ένα ζήτημα με τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τα ΚΕΠ για τα παιδιά 1618 ετών. Κάποια ΚΕΠ, σωστά ενεργώντας, επειδή πρόκειται για συγκεκριμένη διάταξη που
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τους δίνει δικαίωμα να αιτηθούν υπογράφοντας τα ίδια την αίτηση, προχωράν σε θεώρηση.
Κάποια όχι. Οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης δέχονται σε κάθε περίπτωση ενώπιών τους
την υπογραφή από τα παιδιά αυτά ή την κοινή αίτηση γονέων, αφού δε χάνεται η ιδιότητα
του κηδεμόνα μέχρι την ενηλικίωσή τους.
Γιατί αυτοί που καταθέτουν στην περιφέρεια για πολιτογράφηση παίρνουν πιο γρήγορα
απάντηση από αυτούς που κατέθεσαν στο Υπουργείο;
Το Υπουργείο εξετάζει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι το 2010. Τα τελευταία 2 χρόνια
λειτουργούσαν 3 επιτροπές αλλά τελείωσε η θητεία τους και δεν έχουν συσταθεί οι
καινούριες. Αυτό φαίνεται να είναι κάτι που μπορεί να λυθεί. Το πρόβλημα φαίνεται ότι τώρα
έχει μετατεθεί στις αποκεντρωμένες, όπου έχουν μαζευτεί πολλοί φάκελοι. Είναι καθαρά
λειτουργικό το πρόβλημα.
Τα αιτήματα από παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής που πήγαν σε δίγλωσσα σχολεία θα
απορριφθούν;
Το θέμα είναι εάν το ΥΠΕΠΘ θα δώσει οδηγίες για το αν χρειάζεται συμπληρωματικό έγγραφο
ή θα πρέπει να κάνουν νέο αίτημα. Είναι θέμα που τεχνικά και νομικά δε μπορεί να
προβλεφθεί. Εφόσον αναγνωρίζεται ένα σχολείο, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά όταν είναι
δίγλωσσο υπάρχει σημείο τριβής. Πχ. η σχολή Ζαντάρκ στο Γυμνάσιο-Λύκειο κάνει μόνο
γαλλικά, επομένως θεωρείται ξένο σχολείο. Ο νόμος δεν ήταν ξεκάθαρος για το ποια σχολεία
απορρίπτονται. Η Τσόχα έχει πει ότι όταν είναι ξεκάθαρα ξενόγλωσσο το σχολείο
δημιουργείται πρόβλημα.
Σχετικά με την Πολιτογράφηση προσφύγων, γιατί ζητάνε αναλυτικά τις άδειες εφόσον
φαίνονται στο σύστημα του Υπουργείου; Αυτό είναι χρονοβόρο, ειδικά εάν παραλαμβάνεις
την άδεια από Πέτρου Ράλλη.
Κάνεις αίτηση από εκεί που παίρνεις την άδεια διαμονής και παίρνεις αμέσως βεβαίωση για
το χρονικό διάστημα των αδειών διαμονής (αυθημερόν). Αν αφορά άσυλο, τότε περιμένουν
την απόφαση της αστυνομίας και αυτό είναι που καθιστά τη διαδικασία χρονοβόρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνολικά βλέπουμε ότι οι αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης αδειών διαμονής δεν έχουν
παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα προς το παρόν, πέρα από την -καθόλου ασήμαντημεγάλη διάρκεια αναμονής που θα υπάρχει πλέον για την έκδοση των αδειών διαμονής. Είναι
σαφές πως με το καινούριο σύστημα οι υπηρεσίες καθίστανται λιγότερο ευέλικτες.
Υπενθυμίζεται εδώ πως τα παράβολα για τις άδειες διαμονής έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα
και, υπό κανονικές συνθήκες, διοχετεύονται στην υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας
των ΔΑΜ.
Το ΥΠΕΠΘ από την πλευρά του χρειάζεται να δώσει ένα τέλος στην αοριστία σχετικά με τα
σχολεία που είναι επιλέξιμα για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Σε κάποιες περιπτώσεις που
δεν είναι, η λύση θα πρέπει να διευρυνθεί στο επίπεδο προϋποθέσεων, και συγκεκριμένα
στην διερεύνηση «ισοδύναμων κριτηρίων».
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Ορισμένες προϋποθέσεις του 4332/15 (διαμονή γονέων/χρόνια φοίτησης/ελληνικότητα
σχολείου) έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά μεταναστών είτε να μην κάνουν αίτηση είτε να
καταφεύγουν στη διαδικασία της πολιτογράφησης. Ωστόσο, η διαδικασία της
πολιτογράφησης -με τα συγκεκριμένα δεδομένα- δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Η
διαδικασία πρέπει να γίνει πιο αποδοτική, καθώς κρατάει πάνω από 4 χρόνια. Ειδικά τώρα
που οι επιτροπές πολιτογράφησης δεν συγκροτούνται, λόγω μη πρόβλεψης της συνέχισης
λειτουργίας τους μέχρι να συγκροτηθούν οι Επιτροπές με τη νέα σύσταση.
Τα προβλήματα σε επίπεδο νομικού περιεχομένου αλλά και λειτουργικότητας είναι σαφή.
Ακόμη και αν σε κάποια σημεία εισάγονται βελτιώσεις, πολλά παραμένουν σε ακινησία.
Το τέλμα στο οποίο βρίσκονται οι υπηρεσίες αποθαρρύνει τους συμπολίτες μας από το να
επιδιώξουν να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα σε μια χώρα που έχουν επενδύσει χρόνο,
χρήματα και το μέλλον των παιδιών τους. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη κινητοποίησης των
κοινοτήτων που ζουν στην Ελλάδα, ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στο τραπέζι (για να μην
καταλήξουν στο μενού).
Ωστόσο, δεν πρόκειται για ζήτημα που αφορά μόνο τις μεταναστευτικές κοινότητες, αλλά την
ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Όταν συμπολίτες μας δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτικά
δικαιώματα, χάνουμε όλοι. Είναι ευθύνη μας να μην αφήσουμε το μεταναστευτικό να
υποπέσει στη σκιά.
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