
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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 

2 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.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. Π.602/10122/12/08-
04-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδος και Ιονίου, περί απόκτησης ελλη-
νικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥ (MANO) (όνομα) 
ΦΩΤΟΥΛΑ (FOTULLA) (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ (ILIA). 

7 Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. Π.603/10121/12/
08-04-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί απόκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥ (MANO) (όνομα) 
ΑΝΝΑ (ANA) (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS). 

8 Ανάκληση της αριθμ. Π.604/10120/12/8-04-2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου, περί απόκτησης ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΣ (ΜΑΝΟ) (όνομα) ΘΑ-
ΝΑΣΗΣ (THANAS) (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(PANAJOT). 

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  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.7610/2018/0000131/04-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-04-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτη-
ση 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 17-09-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ (TRAGAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ (TRAGAJ) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA). 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

λάδα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 

γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε του-

λάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 

τέκνου .

   Με την Φ.7565/2017/0006393/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΡΡΑΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-07-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΡΡΑΠΑΪ (SINANRRAPAJ) 

(κύριο όνομα) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΡΡΑΠΑΪ (SINANRRAPAJ) 

(κύριο όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1.- Με την Φ.14641/2018/0008681/12-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 15-06-2015 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.14639/2015/0006862/12-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 15-06-2012 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ (όνομα) 
ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2012, για την απόκτηση της ελληνι-

κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.19322/2017/0013443/12-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 07-09-2017 αίτημα του γονέα του 
ανήλικου (επώνυμο) ΚΟΥΣΠΑΚΕΡΙΔΗΣ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ 
(πατρώνυμο) ΜΟΡΦΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-06-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.15156/2018/0008404/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄) 
και του άρθρου 27 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η 
από 28-09-2012 δήλωση ενώπιον του Έλληνα Προξέ-
νου στη Μπανκόκ, η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρε-
σία μας στις 04-12-2012 με το αριθ. Φ.1071/358/ΠΓ/ ΑΣ 
2241/01-11-2012 έγγραφο του Προξενικού Γραφείου της 
Ελλάδος στο Τελ Αβίβ του (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΜΑ (όνομα) 
ΔΑΥΙΔ (πατρώνυμο) ΑΒΡΑΑΜ, που γεννήθηκε στο ΙΣ-
ΡΑΗΛ την 13-01-1970, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 
του ν. 3284/2004, καθώς και των τέκνων του, ΣΟΥΛΕΜΑ 
ΜΑΪ-ΡΟΖ, ΣΟΥΛΕΜΑ ΓΙΟΑΒ ΑΒΡΑΑΜ και ΣΟΥΛΕΜΑ ΛΙΟΡ 
ΧΕΜΝΤΑ που γεννήθηκαν στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης 
στις 18-05-2004, 03-09-2006 και 06-01-2012 αντιστοί-
χως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του 
ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α') 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
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(6)
   Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. Π.602/10122/12/

08-04-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-

τικής Ελλάδος και Ιονίου, περί απόκτησης ελλη-

νικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 

στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥ (MANO) (όνομα) ΦΩ-

ΤΟΥΛΑ (FOTULLA) (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ (ILIA). 

  Με την Φ.604/2018/0000856/29-5-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Π.602/10122/12/08-04-2013 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1278/Β'/28-05-2013), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α') της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: (επώνυμο)ΜΑΝΟΥ 
(ΜΑNO) (όνομα) ΦΩΤΟΥΛΑ (FOTULLA) (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ 
(ILIA) που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 09-10-1959 και 
κατοικεί στον Δήμο Πύργου, για τους λόγους που αναφέ-
ρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 
Ι

(7)
   Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. Π.603/10121/12/

08-04-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί απόκτησης της 

ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 

υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥ (MANO) (όνομα) 

ΑΝΝΑ (ANA) (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS). 

  Με την Φ.605/2018/0000950/29-5-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ανακαλείται η με αριθμ. 
πρωτ. Π.603/10121/12/08-04-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
η οποία δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ 1278/Β'/28-05-2013), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥ (ΜΑΝΟ) (όνομα) ΑΝΝΑ 
(ΑΝΑ) (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) (μητρώνυμο) 
ΦΩΤΟΥΛΑ (FOTULLA) που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
06-01-1983 και κατοικεί στον Δήμο Πύργου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

(8)
   Ανάκληση της αριθμ. Π.604/10120/12/8-04-2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδος και Ιονίου, περί απόκτησης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΝΟΣ (ΜΑΝΟ) (όνομα) ΘΑΝΑΣΗΣ 
(THANAS) (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT). 

  Με την Φ.606/2018/0000946/29-5-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ανακαλείται η 
με αριθμ. πρωτ. Π.604/10120/12/08-04-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
1278/Β/28-05-2013), περί κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α') του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΣ (ΜΑΝΟ) (όνομα) ΘΑΝΑΣΗΣ 
(THANAS) (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT) που 
γεννήθηκε στην Αλβανία στις 5-5-1954 και κατοικεί στον 
Δήμο Πύργου, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 
Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.37123/2018/0002544/15-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 16-07-2015 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΚΩΣ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2012, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του  ν. 3284/2004. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 
Ι

(10)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ.39170/2018/0002295/15-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται 
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αποδεκτή η από 16-05-2018 δήλωση -αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) 
ΣΕΛΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 19-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. φ.53.1/10487/16-10-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 
Ι

(11)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 Φ.38815/2018/0001964/13-06-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής 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. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α) γίνεται αποδεκτή η από 09-10-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΒΑΘΙ (όνομα) ΣΤΙΒΕΝΣ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-05-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 12690/130/13-11-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026520607180004*


		2018-07-09T13:46:17+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




