
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποποίηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώ-
νυμο) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μητρώνυμο) ΟΥΤΕ 
ΧΙΛΤΡΟΥΝΤ.

2 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.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 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.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή 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 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.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

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

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

10 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποποίηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώ-

νυμο) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΦΡΕΙΔΕΡΙ-

ΚΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μητρώνυ-

μο) ΟΥΤΕ ΧΙΛΤΡΟΥΝΤ.

  Με την Φ.204438/2018/0012719/19-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004), ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή δι-
ατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. 2127/26-03-2018 
Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μητρώνυμο) ΟΥΤΕ ΧΙΛΤΡΟΥΝΤ, περί 
αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Yπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
   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 Φ.23723/2018/0005798/13-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 13-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΛΧΑ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-07-1984, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20346/24/10-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.12143/2018/0001080/15-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΙΧΟΣ (MIHO) ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL) ον. πατρός 
ΓΚΟΛΕ (GOLE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A500478, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-1956 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

2.- Με την Φ.21320/2018/0004356/15-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΙΛΑΪ (BILAJ) ΕΛΙΣ (ELIS) ον. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A457793, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(4)
    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 Φ.18971/2018/0002184/18-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 02-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΡΑΧΟΥ (όνομα) ΑΜΠΛΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-03-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 3321/62/ 05-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή 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 Φ.38680/2018/0009828/12-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
01-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΗ (όνομα) ΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1992, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 4750/57/21-04-2016
 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(6)

    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.38520/2018/0009609/12-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή 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 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-05-2016 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΕΚΑΪ (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΛΙΓΚΟΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-02-1997, και 
κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει 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
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 5020/16/
10-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)

      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή 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 Φ.39647/2018/0008281/12-06-2018 απόφα-
ση Συντονιστή 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
27-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΔΕ (όνομα) ΕΝΤΖΥ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-05-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα 
με την αριθμ. 7788/9/03-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.39757/2018/0010914/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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 03-08-2016 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΠΑΛΗ (πατρώνυμο) 
ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9385/38/27-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

  Με την Φ.38026/2018/0002289/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
18-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΝΚΑ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
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λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 2201/21/17-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
    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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.39261/2018/0012005/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΦΡΑΚΟΥΛ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΦΡΑΚΟΥΛΛΑ (FRAKULLA) (κύριο 

όνομα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).

ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΦΡΑΚΟΥΛΛΑ (FRAKULLA) (κύριο 
όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(11)

      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

    Με την Φ.39197/2018/0007783/14-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
29-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΤΡΕ (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 6670/22/23-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

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