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Θέμα: « Πρόταση για νομοθετική́ ρύθμιση σχετικά́ με την απόκτηση, ανάκληση, αποκατάσταση της 
ελληνικής ιθαγένειας για τους ομογενείς από́ την τέως Σοβιετική́ Ένωση».  

Αξιότιμε κύριε Μπαλέρμα,  

Απευθυνόμαστε σήμερα σε εσάς για να σας καταθέσουμε προτάσεις προς διευθέτηση του ζητήματος 
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους Έλληνες ομογενείς που προέρχονται από την π. ΕΣΣΔ. 
Κυρίο μέλημα της Ομοσπονδίας μας είναι να διευκολυνθεί́ η κτήση της ιθαγένειας για τους ομογενείς 
κυρίως όσοι κατέφθασαν στην Ελληνική επικράτεια μετά το 2001. 

Εν συνόψει το πρόβλημα. 

Όπως ήδη γνωρίζετε, οι οικογένειες των Ελλήνων Παλιννοστούντων αντιμετωπίζουν έντονο 
πρόβλημα με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας τα τελευταία χρονιά. Όσοι ομογενείς δεν έχουν 
προλάβει να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια στη βάση του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου 
που τους το επέτρεπε, εξαναγκάζονται να διαμένουν παράνομα στην χώρα, περιμένοντας να επιλυθεί 
το γραφειοκρατικό τους πρόβλημα. Πλείστοι αυτών, παρόλο ότι είναι Έλληνες από τη γέννηση και 
μέλη της οικογένειας τους είναι ήδη κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας, λαμβάνουν άδεια παραμονής 
ως αλλογενείς ή εντάσσονται σε κάποιο άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε το γραφειοκρατικό αυτό πρόβλημα, λόγω κενού στον νόμο από το ΥΠ.ΕΣ, έχει 
πολλαπλές και επίπονες επιπτώσεις στις ζωές των Ελλήνων ομογενών, που μπορεί να λυθεί με μια 
διοικητική πράξη! Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε μια μεταίχμια κατάσταση 
αβεβαιότητας κατά την οποία δεν μπορούν να εργαστούν νόμιμα, να σπουδάσουν, να έχουν μια νόμιμη 
και φυσιολογική κοινωνική δράση. Περαιτέρω, το πρόβλημα εκτείνεται και στην ανάκληση 
ιθαγένειας για τεχνικά́ λάθη στα έγγραφα από́ τη χωρά προέλευσης τους. 

Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4604/ΦΕΚ_50 /2019 δεν προβλέπουν  τον καθορισμό της ιθαγένειας των 
ομογενών από́ την τέως Σοβιετική́ Ένωση οι οποίοι είχαν προγονούς από́ τον Πόντο και 
παλιννόστησαν στην Ελλάδα από́ τις αρχές του 90, γεγονός που δυσχεραίνει τον καθορισμό της 
ιθαγένειας, με αποτέλεσμα ως αλλογενείς να περνούν από́ επιτροπή́ για να πάρουν ιθαγένεια από́ την 
ημερά της αίτησης τους με πολιτογράφηση, χάνοντας όλη την πορεία των 25 χρονών της κοινωνικής 
και επαγγελματικής ζωής τους στην Ελλάδα. 

Αθανάσιο Μπαλέρμα, 
Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας 
 

Αθανάσιο Μπαλέρμα, 
Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας 
 



 
 

 

Προτάσεις προς ρύθμιση. 

Επειδή θεωρούμε ότι συντελείται αδικία στο πρόσωπο των τέκνων ομογενών κατά́ τη λήψη της 
ιθαγένειας με πολιτογράφηση και όχι στη βάση διαπιστωτικών πράξεων.  
Επειδή οι ανιόντες των τέκνων αυτών απέκτησαν την ελληνική́ ιθαγένεια, λόγω της από γέννησίν 
κτωμένης ελληνικής καταγωγής δυνάμει των Συνθήκων της Αγκύρας και της Λωζάνης. 
Επειδή́ βρίσκονται σε ισχύ́ οι προηγούμενες αποφάσεις που εκδοθήκαν είτε από́ τους Νομάρχες είτε 
από́ τους Περιφερειάρχες και δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί́.  
Επειδή είναι παράλογο και άδικο εξ αίματος αδέλφια να αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς όρους 
από το ελληνικό κράτος. 

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν και 
παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στη τροποποιητική ρύθμιση που αφορά θέματα περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας, τα εξής σημεία:  

1. Το αρ.10 του Ν 4735/2020 του ΥΠΕΣ να περιλαμβάνει και να ρυθμίζει τα θέματα ιθαγένειας 
και για τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική́ Ένωση.  

2. Να δίνεται η ελληνική́ ιθαγένεια σε τεκνά όσων ομογενών είναι ήδη κάτοχοι αστυνομικής 
ταυτότητας ή ήταν κάτοχοι της εν ζωή́.  

3. Τα τεκνά αυτών να λαμβάνουν την ελληνική́ ιθαγένεια στη βάση διαπιστωτικών πράξεων.  
4. Να δίδεται η ελληνική ιθαγένεια στους ομογενείς που τα αδέλφια τους απέκτησαν την 

ελληνική ιθαγένεια από γέννηση και είναι ήδη κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Άνθρωποι άνω των 67 ετών να μην υποχρεούνται να περάσουν από τις επιτροπές περί 

ιθαγένειας. 
6. Να υπάρχει ελαστικότητα από τα μέλη των επιτροπών ως προς τους ομογενείς από την π. 

ΕΣΣΔ σε σχέση με την γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
7. Ως προς την τελευταία πρόταση, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε έναν εκπρόσωπο της 

Ομοσπονδίας μας,  Π.Ο.Σ.Ε.Π., ως της μοναδικής αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των 
παλιννοστούντων από την π. ΕΣΣΔ, στις επιτροπές περί ιθαγένειας. 

Ευελπιστούμε για μια ευοίωνη εξέλιξη και προσβλέπουμε στην ανταπόκριση των δίκαιων αιτημάτων 
μας. Εν αναμονή́ της απάντησης σας.  
 
 
 
 
 
 Με τιμή, 

Εκ του  Διοικητικού Συμβουλίου 
της Π.Ο.Σ.Ε.Π., 

Ο Πρόεδρος, 
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης  


