
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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 σχο-
λείο 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 αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

4  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

5  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλι-
κος.

6  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλι-
κος.

7  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικη.

  Με την αριθ. Φ.8939/2016/0021591/19-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 19-12-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΦΟΥΡΤΖΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο Χαλκηδόνος, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 1631/
17-02-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο 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.8628/2016/0018350/21-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 24-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΕΛΙΜΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο Παύλου Μελά, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. 16323/07-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση 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.8708/2016/0015788/27-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (όνομα) ΕΛΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-10-1989, και κατοικεί στο Δήμο Αμπελοκήπων -
Μενεμένης, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 11954/
03-01-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας 

.    Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθ. Φ.8951/2017/0003828/05-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 31-05-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΤΣΑΡΑΤΖΕ (όνομα) ΝΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΤΑΜΑΖΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 16-03-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο Παύλου Μελά, 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 έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 2830/29-
04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(5)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικος.

  Με την υπ’ αριθ. Φ.9880/2016/0021761/06-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 16-
12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΧΥΣΑ (όνομα) ΕΟΥΓΚΕΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 06-04-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
-ΕΥΟΣΜΟΥ, 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. 7943/
30-04-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(6)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικος.

  Με την υπ’ αριθ. Φ.9810/2016/0021563/06-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 16-
12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΧΥΣΑ (όνομα) ΣΕΦΚΙΕΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο Αμπελοκήπων - ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 7856/
06-04-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(7)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπ’ αριθ. Φ.8909/2016/0021759/07-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
19-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΣΤΑΡΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με 
την αριθ. 11761/26-05-2011 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθ. Φ.8701/2016/0021567/11-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 
16-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΟΚΟ (όνομα) ΕΡΙΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-07-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθ. 11963/06-05-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπ’ αριθ. Φ.8647/2016/0018342/11-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
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27-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΥΛΕΝΚΟ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 25-06-1987, και κατοικεί στο Δήμο Ωραιοκάστρου, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με 
την αριθ. 2649/ 04-04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπ’ αριθ. Φ. 10733/2016/0018581/11-04-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 
04-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΒΧΑΝΝΙΣΙΑΝ (όνομα) ΖΕΝΙΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΡΕΓΚΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕ-
ΝΙΑ την 17-12-1988, και κατοικεί στο Δήμο Νεάπολης -
 Συκέων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 17766/21-03-2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας .

   Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ  

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