
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΔΑΜΑΪ ΝΑΚΟΣ (DHAMAJ  
ΝΑΚΟ).

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Aπόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.2199/2016/ 
0004769/09-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1087/29-03-2017 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΔΑΜΑΪ ΝΑΚΟΣ (DHAMAJ  

ΝΑΚΟ).

  Με την αριθμ. Φ.7749/2016/0003893/09-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ανακαλείται η με 
αριθμ. Φ.7749/2015/0004072/31-03-2016 απόφαση η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ 989/Β’/11-04-2016), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς DHAMAJ (ΔΑ-
ΜΑΪ) ΝΑΚΟ (ΝΑΚΟΣ) του FANI (ΦΑΝΗΣ) που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 15-03-1947 και κατοικούσε στο Δήμο 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ, λόγω θανάτου.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   (2)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 1465/2017/0000273/30-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 21-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (επώνυμο) ΠΙΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. 1270/6-3-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

    Ι 

(3)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 1462/2017/0000260/30-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α’), γίνεται αποδεκτή η από 14-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΑΪΔΑ 
(επώνυμο) ΧΙΜΑ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΕΛΛΟΥΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2010, και κατοικεί στο 
Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΧΙΜΑ (ΗΙΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΕΛΛΟΥΣ (ENGJELLUSH).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΧΙΜΑ (ΗΙΜΑ) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ 

(ANILA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

       (4) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 1426/2016/0001736/21-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 24-11-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΠΑΛΗ 
(TOPALLI) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA) ον. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α300895, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

2. Με την Φ. 1436/2017/0000029/29-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΤΗΣ (ΜΙΤΙ) ΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) ον. πατρός ΡΑΦΑΗΛ (RAFAIL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α253485, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-06-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

  Ι 

      (5) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1294/2016/0002272/27-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΙΝΤΙΑΝΟ (επώ-
νυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-01-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΑ (ARTA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

(6)

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2267/2016/0005128/22-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-11-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΚΑΤΕΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-11-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΚΑΤΕΣΙ (KATESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΪΡΑΜ (BAJRAM).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (QOSHKU) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 Ι 

(7)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.6932/2017/0001517/04-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 

Α’), γίνεται δεκτό το από 19-01-2017 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ 
(όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 Ι 

(8)

    Aπόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6858/2016/0008471/04-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΣΑΝ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥ-
ΣΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/12555/08-12-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.6861/2016/0008476/04-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΧΥΣΕΝ (επώνυμο) ΠΕΡΙΣΝΑΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/12314/30-11-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.7065/2017/0000314/29-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΕ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-03-1999 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
    Ι 

(10)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.7064/2017/0000312/29-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΗΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-03-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-03-1999 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ:  (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)

 Στην αριθ. Φ.2199/2016/0004769/09-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1087/29-03-2017
(τ.Β’) σελίδα 9336, τμήμα (2), στίχος 8 εκ των κάτω, δι-
ορθώνεται: 

Το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ», 
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)  

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