
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 
τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, 
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. 

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 της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 9-7-2015 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 9-7-2015 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 της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

λάδα, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώ-

σει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα, η 

οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

  Με την αριθμ. Φ. 1142/2012/0008843/ΑΚ/22.03.2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1, 2 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 15-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου τέκνου με στοιχεία (επώνυμο ) ΤΟΡΑΓΚΙ-
ΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (ον. πατρός) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM) που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 11-07-2006 και διαμένει στο 
Δήμο Λήμνου 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 στην Ελλάδα, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από την 26/09/2001 και κατέχει τίτλο 
νόμιμης διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
Επώνυμο πατέρα: ΤΟΡΑΓΚΙΝΙ (TORAGJINI) Επώνυμο 

μητέρας: ΤΟΡΑΓΚΙΝΙ (TORAGJINI). 
Κύριο Όνομα πατέρα: ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM) Κύριο όνομα 

μητέρας: ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

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 αριθμ. Φ.1404/2018/0000318/ΑΚ/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004  - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
01-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) TOPE (όνομα) 
ΤΙΜΟ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 13-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 11-09-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 1674/31-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.7632/2018/0001206/22-03-2018 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 22-02-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 12-12-2000, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984. 

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7546/2018/0000071/23-03-2018 απόφα-
ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.  3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
08-01-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΣΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
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 αριθμ. Φ.20.4/13476/06-12-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

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.2025/2017/0002680/23-03-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) 
PAMA (πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 24-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) PAMA (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΟΥΡΙΜ (URIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) PAMA (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΑΛΝΤΑ (ERALDA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
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(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. 1997/2017/0002538/23-03-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 αποδε-
κτή η από 04-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΤΣΕ-
ΡΕΝΤΑΡΤΣΟΥΚ (πατρώνυμο) ΡΟΜΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 26-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΕΝΤΑΡΤΣΟΥΚ (CHERE-

DARCHUK) (κύριο όνομα) ΡΟΜΑΝ (ROMAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑΕΒΑ (BAKHAEVA) (κύριο 

όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.7634/2018/0000760/23-03-2018 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 22-02-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΠΑΚΗΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 20-11-2011, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.7636/2018/0000762/23-03-2018 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 22-02-2018 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΠΑΚΗ (όνομα) ΕΥΑ 
ΕΛΓΟΥΟΡΘΙ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 28-03-2010, για την απόκτη-

ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 αριθμ. Φ.2639/2018/0000055/20-03-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 05-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΣΑΤΡΙΑΝ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (πατρώνυμο) ΓΟΥΡΓΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 08-04-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ21.1/3866/16-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 αριθμ. Φ.2640/2018/0000057/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 07-12-2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΟΛΟΒΑΝΟΒΑ (όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, 
που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 09-04-1987, και κα-
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τοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.21.1/8767/24-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 αριθμ. Φ.2627/2017/0000593/20-03-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 23-03-2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΟΥΠΙ (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΡΙΦΑΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
9904(π.ε.)/25-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
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