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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών
αλλοδαπών.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
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.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει

Αρ. Φύλλου 376

9

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

10

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν
ανήλικη.
Με την αριθ. Φ.34200/2016/0022346/05.01.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2016 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΛΓΙΑ
(όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΝΑΟΥΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την
αριθ. 10530/16/12-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθ. Φ.114/2016/0028051/05-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή
η από 12-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΠΑΣ
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. 17630/35/22-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ. 19954/2017/0000119/05-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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 10-09-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗ (επώνυμο)
ΠΙΝΕ (πατρώνυμο) ΙΛΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 21-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ
ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 13-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΝΕ (PINE) (κύριο όνομα) ΙΛΟ
(ILO).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΝΕ (PINE) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ
(ELONA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.
Με την αριθ. Φ.1779/2016/0002485/ΑΚ/24-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η
από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΤΑΝΙ
(όνομα) ΣΟΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΗΜΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 1544/16-3-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤIΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
I

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 1829/2016/0001044/ΑΚ/24-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 27-04-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
(επώνυμο) ΤΣΕΝΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 11-08-2000 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΓΚΟ (CENGO) (κύριο όνομα)
APIAN (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΜΑΝΙ (ΑLIΜΑΝI) (κύριο όνομα)
ΣΟΒΙΕΤΑ (SOVJETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤIΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών
αλλοδαπών.
1.- Με την αριθμ. Φ.339/2016/0006861/23-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από
22.05.2013 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΡΕΛΙ (όνομα)
ΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ, που γεννήθηκε στην
ITΑΛΙΑ την 30-11-1965, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ’ του
ν.δ. 3370/1955.
2.- Με την αριθμ. Φ.341/2017/0000210/23-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από
22.05.2013 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΡΕΛΙ (όνομα)
ΤΕΟΝΤΟΡΟ (πατρώνυμο) ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ, που γεννήθηκε
στην ITΑΛΙΑ την 15-05-1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ TΣΕΛΙΓΚΑΣ
I

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ. 1474/2016/0001561/24-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
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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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΒΝΙΤ (επώνυμο)
ΤΣΟΝΚΔΙΑ (πατρώνυμο) ΜΑΝΤΑΝ ΛΑΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 31-10-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΝΚΔΙΑ (CHONKDIA) (κύριο
όνομα) ΜΑΝΤΑΝ ΛΑΛ (MADAN LAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) ΣΑΠΝΑ
(SAPNA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ. 1470/2016/0001532/24-01-2017 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 25-05-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 01-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑΪ (GEGAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑΪ (GEGAJ) (κύριο όνομα)
ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ. 1488/2016/0001632/24-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 01-06-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) AMANTA (επώνυμο)
ΠΑΤΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.20.4/2856/16-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 376/10.02.2017
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την αριθ. Φ.37497/2016/0006431/24.01.2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η
από 13.05.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΟ
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 01.07.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2013 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.4/2108/19.02.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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