
 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: Οδηγίες από τους αρμοδίους του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ομογενείς στους 

οποίους ανακλήθηκε η ιθαγένεια και ακυρώθηκε η αστυνομική τους ταυτότητα σχετικά 

με τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού 

 

  Πληροφορούμαστε από υπόμνημα του Αναπτυξιακού, Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου 

Παλιννοστούντων και μη «ΑΡΓΩ» ότι έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα για ομογενείς στους οποίους εκκρεμεί 

η απόφαση για την ιθαγένειά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα. Λόγω 

του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού οι ομογενείς δεν μπορούν να 

μετακινηθούν ούτε να καλύψουν θεμελιώδεις ανάγκες, όπως την αγορά των φαρμάκων τους. Έως τώρα δεν 

έχουν υπάρξει οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τις υπηρεσίες στην περιφέρεια σχετικά με την 

περίπτωση αυτή. Με αποτέλεσμα οι ομογενείς να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση λόγω των μέτρων 

περιορισμού της κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η κυβέρνηση σχετικά με τον κορονοϊό από τις 23/03/2020, τα 

οποία, ως γνωστόν, απαιτούν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας επί ποινή προστίμου 150 Ευρώ.  

Δεδομένου ότι 

- Σε ένα μέρος των ομογενών από την Πρώην Σοβιετική Ένωση έχει ακυρωθεί το δικαίωμα χρήσης της 

αστυνομικής ταυτότητας λόγω ανάκλησης της ιθαγένειάς τους για τεχνικά λάθη που βρέθηκαν στα 

έγγραφα από τη χώρα προέλευσής τους. 

- Η έρευνα αυτή στα έγγραφα εκκρεμεί επί πολλά έτη παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ομογενείς με 

ελληνική καταγωγή.  

- Η μη έκδοση ιθαγένειας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους ομογενείς και στις οικογένειές τους, 

πολλοί από τους οποίους συμπληρώνουν νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα επί τριάντα χρόνια με λευκό 

ποινικό μητρώο και σε πολλές περιπτώσεις με παλιννόστηση.  

Ο σύλλογος «Αργώ» προτείνει: 1) Την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με επαναφορά στην αρχική 

κατάσταση τρόπου καθορισμού της ιθαγένειας. Να είναι δυνατό να γίνεται αίτηση από τον ομογενή  και να 

εκδίδεται εκ νέου απόφαση για την ελληνική του ιθαγένεια λόγω της ελληνικής καταγωγής από γονείς ή  

έναν γονιό, όπως προέβλεπε ο νόμος του 1993, άρθρο 7. Προβλήματα προκαλούνται από τον Νόμο του 

Υπουργείου Εσωτερικών ΦΕΚ_50_23-03-2019, Άρθρο 40, που δεν προβλέπει για τους ομογενείς από την 

Πρώην Σοβιετική Ένωση. 2) Να υπάρχει μια ακριβής και ολοκληρωμένη λίστα από το Υπουργείο 

Εσωτερικών προς τις υπηρεσίες του στη περιφέρεια. Να υπάρχει μια ακριβής λίστα ερωτήσεων που θα 

στέλνουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, μέσω των προξενείων της Ελλάδας στις υπηρεσίες των χωρών 
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προέλευσης. 3) Να προβλεφθεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 6 έως 9 μήνες για την έρευνα και τον 

έλεγχο εγγράφων σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα της πολυετούς εκκρεμότητας που 

οδηγεί σε μια ιδιότυπη ομηρεία τους εν λόγω ομογενείς.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω:  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

 

Τι προτίθεται να κάνει για να δοθούν οδηγίες από τους αρμόδιους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά 

με τους ομογενείς που ανακλήθηκε η ιθαγένειά τους και έχει ακυρωθεί ως εκ τούτου η αστυνομική τους 

ταυτότητα, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν για να καλύψουν θεμελιώδεις ανάγκες, όπως λ.χ. την αγορά 

φαρμάκων; Πώς προτίθεται εν γένει να λύσει το ζήτημα της εκκρεμότητας στην απόδοση ιθαγένειας στους εν 

λόγω ομογενείς;     

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Μαρία Απατζίδη 


