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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 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.

10

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

4

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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
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.
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.

5

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.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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.

7

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.

Αρ. Φύλλου 962

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.37689/2018/0003108/23-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
30-03-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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
05-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα)
ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΟΛΛΙ (CENOLLI) (κύριο
όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την αριθμ. Φ.37495/2018/0003317/26-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 21-03-2016 δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (όνομα) ΝΕΡΤΙΛΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την
22-04-2015 από το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου της από ΝΕΡΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΛΙ σε ΝΕΡΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΛΗ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(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.37541/2018/0003288/26-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
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23-03-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 13-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
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
09-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) (κύριο όνομα)
ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
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.37918/2018/0003277/26-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
13-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΡΛΙΣ (επώνυμο) ΖΜΑΪΛΙ (πατρώνυμο)
ΜΙΡΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 24-10-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΜΑΪΛΙ (ZMAJLI) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΑΣ (MIRASH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΜΑΪΛΙ (ZMAJLI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΕ (AGE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(5)
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 αριθμ. Φ.37832/2017/0025924/27-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 06-04-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΜΑ (όνομα)
ΚΛΑΟΥΝΤΟΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα
με την αριθμ. 2460/81/23-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 αριθμ. Φ.37687/2017/0025931/27-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕΪ
(όνομα) ΔΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1989, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, 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
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθμ. 4835/22-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(7)
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 αριθμ. Φ.17381/2018/0003933/05-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 26-02-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΜΑ (όνομα)
ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθμ. 19016/31/07-12-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 αριθμ. Φ.37798/2017/0026163/01-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-04-2016 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΚΟ
(όνομα) ΑΡΣΕΝ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 17470/40/05-02-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

Τεύχος Β’ 962/19.03.2018

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.952/2018/0000117/26-02-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 01-08-2014 αίτημα της μητέρας του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΚΗΣ (όνομα)
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2008, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 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 αριθμ. Φ.1414/2017/0000859/27-02-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 01-11-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 06-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 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 31-05-2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 4902/12-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.2772/2017/0003759/26-02-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
31-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΘΥΜΗΣ (THIMI) ΑΛΝΤΟ (ALDO) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A304827, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1989 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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