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του τέκνου.
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έως και την 8η-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.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.9239/2016/
0022734/12.01.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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Αρ. Φύλλου 1131

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.35733/2017/0004576/09-03-2017 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 09-12-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(επώνυμο) ΚΟΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 06-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΙΤΣΙ (KOLICI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA).
2. Με την Φ.35734/2017/0004578/09-03-2017 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 09-12-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗ
(επώνυμο) ΚΟΛIΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 06-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΙΤΣΙ (KOLICI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθ. Φ. 1056/2016/0026813/08-03-2017 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΑΝΙ (όνομα) ΓΚΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθ. 10144/62/01-10-10 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 8η-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.35778/2015/0019776/08-03-2017 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 10-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΣ (επώνυμο)
ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) ΡΑΤΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
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ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
08-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα)
ΡΑΤΖ (RAJ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΙ (KUMARI) (κύριο όνομα)
ΝΗΛΑΜΙ (NEELAM).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.35970/2017/0004130/06-03-2017 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 21-12-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ
(επώνυμο) ΖΙΟΛΕ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19-02-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΟΛΕ (ZHOLE) (κύριο όνομα)
ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΟΛΕ (ZHOLE) (κύριο όνομα)
ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.34808/2017/0004513/08-03-2017 απόφαση
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του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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
16-10-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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. 21570/32/25-01-17
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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(7)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Αλλοδαπού.
Με την αριθμ. Φ.7032/2017/0001364/27-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217
Α), γίνεται δεκτό το από 15-02-2017 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ (όνομα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΚΥΠΡΟΣ την 06-10-2015, 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

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

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

I

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.35810/2017/0004533/09-03-2017 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 14-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο)
ΖΕΦΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ,
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
18-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΛΟΣ (GJELOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

1. Με την αριθ. Φ. 1691/2016/0003434/23-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΛΛΑΤΙ (όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΙΛΛΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 25023 (π.ε.)/21-07-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθ. Φ. 1700/2016/0003460/24-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, 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 26-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΡΕΤΣΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/8837/16-9-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
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3. Με την αριθ. Φ. 1830/2016/0003477/24-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, 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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΟΠΙ (όνομα) ΙΟΥΣΤΙΝ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-1998, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/11764/17-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
4. Με την αριθ. Φ.907/2016/0003479/24-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 26-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (όνομα)
ΕΡΓΚΙΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην
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ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/8713/16-9-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. Φ.9239/2016/0022734/12.01.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 625/τ.
Β΄/01.03.2017, στη σελίδα 5339, β΄ στήλη, 14ο στίχο από
το τέλος, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «… ΒΟΡΙΤΣΗ...»
στο ορθό: «… ΒΟΡΠΣΗ...»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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