
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/
10-05-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αξι-
ολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτε-
ρικού» (Β’ 2053).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 64871/7-9-2021 από-
φασης «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του άρθρου 
7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Β’ 4239).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1588/Δ2 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51216/Δ2/

10-05-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αξι-

ολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτε-

ρικού» (Β’ 2053).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
3) Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3  

του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5) Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 

Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7) Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8) Την υπό στοιχεία. 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9) Την υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 υπουργι-
κή απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα 
Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053).

10) Την υπ’ αρ. 62/18-11-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/833/165113/Β1/17-12-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’  143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 51216/Δ2/10-05-2021 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών από 
Ξένα Σχολεία του εξωτερικού» (Β’ 2053) ως ακολούθως:

1. Η υποπερ. β.β.β. της περ. α της παρ. 2 αντικαθίσταται 
ως εξής: «β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: 
Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), 
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά, καθώς 
και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, 
με βαθμολογική βάση το δέκα (10)»

2. Η υποπερ. β.β. της περ. β. της παρ. 2 αντικαθίσταται 
ως εξής: «β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: 
Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), 
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά, καθώς 
και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, 
με βαθμολογική βάση το δέκα (10)»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 51216/Δ2/
10-05-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 2053).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. 738 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64871/7-9-2021 από-

φασης «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 

της προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του 

άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας» (Β’ 4239).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 15 του άρθρου 7 του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 
6 του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στο δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμ-
ματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4873/2021 
(Α’   248) με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.  1 του 
άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004) και καταργήθηκε η περ. γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 9 του άρθρου 7 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύουν μετά 
την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του άρθρου 38 
του ν. 4873/2021 (Α’ 248).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρ-
θρου 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5. Την υπ’ αρ. 29845/16-4-2021 (Β΄ 1652) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τα οικονομικά και κοι-
νωνικά τεκμήρια ένταξης του αλλοδαπού που αιτείται 
την ελληνική ιθαγένεια, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αρ. 58050/4-8-2021 (Β’ 3967) και υπ’ αρ. 96289/27-12-
2021 (Β’ 6402) αντιστοίχως μεταγενέστερες αποφάσεις.

6. Την υπ’ αρ. 64871/7-9-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας σχετικά με «Καθορισμός του 
τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της 
παρ. 6 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Β’ 4239).

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Την υπ’ αρ. 58497/8-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 587) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι-
κών, περί ανάθεσης καθηκόντων, στον Αθανάσιο Μπα-
λέρμπα του Κωνσταντίνου, σε θέση μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Την υπ’  αρ. 42/2-7-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Η συνδρομή της δ’ ουσιαστικής προϋπόθεσης πολι-
τογράφησης της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας στο πρόσωπο του αλλοδαπού που 
αιτείται την ελληνική ιθαγένεια εξακριβώνεται με βάση 
όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συμπεριλαμ-
βάνονται στον φάκελο του. Σε περίπτωση αμφιβολιών 
ως προς τη συνδρομή ή μη της ανωτέρω ουσιαστικής 
προϋπόθεσης ο αιτών καλείται σε συνέντευξη κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 7, προκειμένου να διαπιστωθεί με 
ακρίβεια ο βαθμός της οικονομικής και κοινωνικής του 
ένταξης στη χώρα μέσω της προφορικής του συνέντευ-
ξης που πραγματοποιείται στην έδρα ή στο Τμήμα της 
αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας από τρι-
μελείς ομάδες υπαλλήλων. Στις τριμελείς αυτές ομάδες 
συμμετέχουν κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας κατηγορίας ΠΕ ή TE με πενταετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε θέματα ιθαγένειας.

2. Κάθε τριμελής ομάδα συγκροτείται από δύο υπαλλή-
λους που ανήκουν στη Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγέ-
νειας (Έδρα ή Τμήμα) η οποία τηρεί τον φάκελο και έναν 
υπάλληλο που υπάγεται σε άλλη Περιφερειακή Διεύθυν-
ση Ιθαγένειας ή στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, ο 
οποίος θα συμμετέχει στην διενέργεια της συνέντευξης 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης 
κατά λόγο χωρικής του αρμοδιότητας ορίζει τον συνο-
λικό αριθμό των υπαλλήλων της Διεύθυνσης του που 
θα συμμετέχουν στις τριμελείς ομάδες, αναλόγως του 
αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων που πληρούν 
τις προβλεπόμενες από το νόμο τυπικές προϋποθέσεις.

4. Κάθε μήνα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, 
στέλνει στην Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας την κατά-
σταση των ονομάτων των διαθέσιμων υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης του που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
των τριμελών ομάδων για τον μήνα που ακολουθεί, συ-
μπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών τους σε πε-
ρίπτωση απουσίας τους καθώς και τον συνολικό αριθμό 
των προγραμματιζόμενων συνεντεύξεων.

5. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας λαμβάνοντας υπό-
ψη τα ανωτέρω δεδομένα καθορίζει τον ακριβή αριθμό 
και την σύνθεση των τριμελών ομάδων που θα διενερ-
γήσουν τις συνεντεύξεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση 
για τον επόμενο μήνα στο σύνολο της επικράτειας, κοι-
νοποιώντας τις σχετικές καταστάσεις ονομάτων στους 
Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ιθαγένειας πριν την 
έναρξη αυτού.

Άρθρο 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

1. Ο ακριβής αριθμός των συνεδριάσεων και των συ-
νεντεύξεων ανά συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθούν 
ανά τριμελή ομάδα για τον προγραμματιζόμενο μήνα 
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καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της κάθε Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης και είναι ανάλογος του αριθμού των 
αιτήσεων για τις οποίες υφίστανται αμφιβολίες ως προς 
την συνδρομή της δ’ ουσιαστικής προϋπόθεσης, τηρού-
μενης της σειράς εξέτασης τους με βάση την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης και την ημερομηνία απόκτησης 
του πιστοποιητικού επάρκειας για την πολιτογράφηση 
(ΠΕΓΠ).

2. Οι συνεδριάσεις των τριμελών ομάδων, αναλόγως 
του αριθμού των προγραμματιζόμενων συνεντεύξεων 
δύνανται να διενεργούνται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία 
βάση στην έδρα ή στο Τμήμα της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης που έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της αίτησης 
με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

3. Κάθε τριμελής ομάδα δύναται να καλέσει σε συ-
νέντευξη σε κάθε συνεδρίαση της μέχρι δέκα άτομα. 
Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης είναι θεμιτό να μην 
υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας.

Άρθρο 3
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας που έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της αίτησης 
πολιτογράφησης, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης 
των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης και της συ-
γκέντρωσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
με βάση τα οποία δεν προκύπτει αν ο αιτών έχει επαρ-
κώς ή μη ενταχθεί στην οικονομική ή κοινωνική ζωή και 
ιδίως αν έχει καταστήσει τη χώρα συνεχές κέντρο των 
βιοτικών του δραστηριοτήτων, καλεί σε συνέντευξη τον 
ενδιαφερόμενο αλλοδαπό στέλνοντας του πρόσκληση 
με απόδειξη, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Στο έντυπο της πρόσκλησης επισυνάπτεται υπεύθυ-
νη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την υποχρέωση 
του:

α) να παράσχει την συγκατάθεση του στην επεξεργα-
σία των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν την 
έχει παράσχει κατά την αρχική υποβολή της αίτησης του 
καθώς και τη συναίνεση του για τυχόν ηχογράφηση της 
συνέντευξης μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας εγ-
γραφής που παρέχει η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

β) να υποβάλει στην υπηρεσία τυχόν πρόσθετα στοι-
χεία που να αποδεικνύουν πληρέστερα την οικονομική 
ή κοινωνική του ένταξη και τη συνεχή διαμονή του στη 
χώρα, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την διενέργεια της 
συνέντευξης.

3. Για όσους έχουν αιτηθεί την ελληνική ιθαγένεια 
και ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με σωματι-
κή αναπηρία πρέπει με μέριμνα της υπηρεσίας να δια-
σφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση τους στον χώρο της 
συνέντευξης και να λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους εξασφαλίζο-
ντας ειδικότερα σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα 
ακοής την ύπαρξη διερμηνείας της νοηματικής γλώσσας.

4. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης όλων 
των απαιτούμενων στοιχείων ο εισηγητής του φακέλου 
συντάσσει ενυπογράφως ενημερωτικό σημείωμα σχε-

τικά με την συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων πο-
λιτογράφησης, στο οποίο έχουν καταγραφεί αναλυτικά 
όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 
την αίτηση πολιτογράφησης του αιτούντος. Ο φάκελος 
της υπόθεσης συνοδευόμενος από το ενημερωτικό ση-
μείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για 
τους οποίους δεν προκύπτει αιτιολογημένα η συνδρομή 
της επαρκούς οικονομικής ή κοινωνικής ένταξης τίθεται 
υπόψη των μελών της τριμελούς ομάδας τουλάχιστον 
τρεις ημέρες πριν την διενέργεια της συνέντευξης. Στο 
μέλος της ομάδας που ανήκει σε άλλη υπηρεσία Ιθαγέ-
νειας αποστέλλεται μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα. 
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την εξεταζό-
μενη υπόθεση δύνανται να αντληθούν από τα μέλη της 
ομάδας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Ιθαγένειας (ΟΠΣ).

Άρθρο 4
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1. Το μέλος της τριμελούς ομάδας ενώπιον του οποίου 
παρίσταται ο αλλοδαπός προβαίνει σε εξακρίβωση των 
στοιχείων ταυτότητας αυτού, με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου που διαθέτει η υπηρεσία και των ταυτοποιη-
τικών εγγράφων που ο ίδιος φέρει στην κατοχή του και 
αναλαμβάνει την σύνταξη του πρακτικού της συνέντευ-
ξης, που διενεργεί η τριμελής ομάδα.

2. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της συνέντευξης τα 
μέλη της τριμελούς ομάδας υπαλλήλων υποβάλλουν 
ερωτήσεις προς τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τα ζητή-
ματα που αποτελούν ενδείξεις μη επαρκούς οικονομικής 
ή κοινωνικής ένταξης του και μη συνεχούς διαμονής του 
στη χώρα.

3. Το μέλος της ομάδας που τηρεί το πρακτικό της 
συνέντευξης καταγράφει αναλυτικά τις τιθέμενες ερω-
τήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις του αιτούντος. Σε 
περίπτωση που έχουν προσκομιστεί από τον αλλοδαπό 
τυχόν πρόσθετα στοιχεία την ημέρα της συνέντευξης συ-
μπληρώνει τα στοιχεία αυτά στο ενημερωτικό σημείωμα 
που συνοδεύει τον φάκελο της υπόθεσης.

Άρθρο 5 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

1. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας με βάση το περιε-
χόμενο της συνέντευξης και μετά από εξέταση όλων των 
επιμέρους στοιχείων που συνιστούν τεκμήρια οικονομι-
κής και κοινωνικής ένταξης εισηγούνται αιτιολογημένα 
(ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) σχετικά με την εξακρίβω-
ση ή μη της δ’ ουσιαστικής προϋπόθεσης πολιτογράφη-
σης. Το πρακτικό της συνεδρίασης ολοκληρώνεται με την 
υπογραφή του από τα μέλη της ομάδας.

2. Ο φάκελος της υπόθεσης που συμπεριλαμβάνει το 
αρχικό ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας για την εκ-
πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων 
πολιτογράφησης μαζί με το πρακτικό της συνέντευξης 
που εμπεριέχει την εισήγηση της τριμελούς ομάδας, δι-
αβιβάζεται στον εισηγητή προκειμένου να συνταχθεί 
το σχέδιο αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης πολιτο-
γράφησης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1494 Τεύχος B’ 121/19.01.2022

Άρθρο 6
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τα μέλη της ομάδας μεριμνούν για την δημιουργία 
καλού κλίματος συνεργασίας με τον αλλοδαπό πολίτη 
λαμβάνοντας υπόψη για την επικοινωνία τους με αυ-
τόν το μορφωτικό του επίπεδο καθώς και τα ιδιαίτερα 
ατομικά χαρακτηριστικά του στο πλαίσιο σεβασμού της 
διαφορετικότητάς του.

2. Ασκούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και αντι-
κειμενικά χωρίς η κρίση τους να επηρεάζεται από τις 
πολιτικές απόψεις και τα φρονήματα του αλλοδαπού 
που ενδεχομένως ο ίδιος διατυπώνει κατά την διεξαγωγή 
της συνέντευξης.

3. Διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα κάθε στοιχείο 
και πληροφορία που άπτονται των προσωπικών δεδο-
μένων του αιτούντος και τηρούν απόλυτη εχεμύθεια ως 
προς το περιεχόμενο της διενεργηθείσας συνέντευξης.

Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 
64871/7-9-2021 (Β’ 4239) προγενέστερη όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001211901220004*
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