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Ιωάννινα
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Αριθ. Πρωτ. : 60899

ΠΡΟΣ : Γραφείο κ. Συντονιστή
Α.Δ.ΗΠ. – Δ.Μ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 7121/16.04.2019 ερώτηση της Βουλευτού της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κας. Εύης Χριστοφιλοπούλου με θέμα
« Απίστευτη ταλαιπωρία και παραβίαση δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών που έχουν
αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια τους τελευταίους μήνες».
Σχετ. : Το αριθμ. 58797/22.04.2019 έγγραφό σας.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, ήτοι Τμήμα Κοινωνικών
Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας για την Π.Ε. Ιωαννίνων και Τμήματα Διοικητικού
Οικονομικών Νομών, εκκρεμούν τέσσερις ( 4 ) περιπτώσεις εγγραφής στα Μητρώα
Αρρένων πολιτογραφημένων πολιτών που έχουν λάβει την Ελληνική Ιθαγένεια, οι οποίες
αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω :
Α) Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας για την Π.Ε. Ιωαννίνων, μία ( 1 )
περίπτωση η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας την 22.04.2019 από τη Δ/νση
Ιθαγένειας Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και για την οποία έχει ζητηθεί νέα Ληξιαρχική
Πράξη Γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, αφού η συνημμένη στο φάκελο ήταν
από το έτος 2013.
Β) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας για την Π.Ε. Θεσπρωτίας, δύο ( 2 )
περιπτώσεις οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας την 19.04.2019 από το
Τμήμα Ιθαγένειας Θεσπρωτίας και οι οποίες θα διεκπεραιωθούν εντός του μηνός
Απριλίου.
Β) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Κοζάνης για την Π.Ε. Κοζάνης, μία ( 1 )
περίπτωση για την οποία εκκρεμεί η αποστολή νέων στοιχείων για το φάκελο, από το
Τμήμα Ιθαγένειας Κοζάνης.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από DIMITRIOS
GOUKOS
Ημερομηνία:
2019.04.25

Μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 248 του Ν. 4555/2018, από
01.01.2019, και με την σχετική μεταφορά των αρμοδιοτήτων και προσωπικού που
αφορούν τη διαχείριση των Μητρώων Αρρένων των Δήμων της περιοχής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας σε τμήματα της Δ/νσης
Διοίκησης, οι υπηρεσίες της εν λόγω Δ/νσης και οι επιφορτισμένοι υπάλληλοι έχουν
ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά τους, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ή
καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών αλλά και στη
διεξαγωγή των διοικητικών διαδικασιών με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ( Στρατολογική
Υπηρεσία, Δήμοι, Υπουργείο Εσωτερικών, κ.λ.π.), από την άσκηση των νέων
αρμοδιοτήτων που αφορούν τις εγγραφές στα Μητρώα Αρρένων, πολιτογραφημένων
πολιτών που έχουν λάβει την Ελληνική Ιθαγένεια.
Για οτιδήποτε σχετικό επί του θέματος ήμαστε στην διάθεσή σας.
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