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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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 2904

Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός
ΘΩΜΑ, γεν. 21-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.210290/2018/0013510/21-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 13/2017/24-08-2017
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 06-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΕΒΑΝΙ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν.
20-10-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
I

8

9

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 ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
Με την Φ.211212/2018/0012556/26-06-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 13/07-09-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΝΤΟΥΡΗ Όνομα ΥΛΛΙ Όν. πατρός ΚΕΡΙΜ,
γεν. 06-03-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.209116/2018/0012750/21-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 27/25-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.203869/2018/0013528/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 14/17-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η από 03-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΛΟΥΣΤΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός
ΑΝΑΤΟΛΙΪ, γεν. 11-11-1979 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.209342/2018/0013887/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 44/31-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΝΚΟΥ Όνομα ΕΛΟΝΑ Όν. πατρός ΣΤΑΥΡΙ,
γεν. 01-09-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.209331/2018/0013151/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 08/19-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 28-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΛΙ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν.
23-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.209604/2018/0013143/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 20/19-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 04-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΡΙΑΚ Όνομα ΟΒΙΝΤΙΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ Όν.
πατρός ΝΕΚΟΥΛΑΪ, γεν. 15-10-1991 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.207125/2018/0012982/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα

Τεύχος Β’ 2904/19.07.2018

Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 17/26.10.2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 25-10-2012 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΙΣΜΑΪΛΑΝΙ Όνομα ΛΥΤΦΙ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ,
γεν. 13-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.208233/2018/0013291/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 44/22-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 16-06-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΗΣΟ Όνομα ΕΛΜΙΡΑ Όν. πατρός ΑΒΝΙ, γεν.
20-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.63322/2018/0012985/26-06-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ.
3/09.05.2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
10-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΧΑ Όνομα ΜΟΥΧΛΕΣ Όν. πατρός ΓΑΤΑΣ,
γεν. 16-11-1964 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.143797/2018/0012977/26-06-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 9/18-10-2017 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 20-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΑΦΑ Όνομα ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΜΕ Όν. πατρός
ΜΟΥΦΙΤ, γεν. 17-02-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την Φ.145245/2018/0013205/26-06-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ.
22/21.11.2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
19-10-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΙΜ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΡΑΝΤΙΟΝ, γεν.
23-11-1966 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την Φ.199417/2018/0012994/26-06-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ.
7/20.09.2017 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
28-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΣΕΒΑ Όνομα ΞΕΝΙΑ Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΕΪ,
γεν. 16-08-1986 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.- Με την Φ.108081/2018/0012997/26-06-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ.
16/10.10.2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
06-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΥΣΤΙΜΕΝΚΟ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΡΟΜΑΝ, γεν. 27-09-1960 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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 Φ.38449/2018/0008241/19-06-2018 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 18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΟ (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθ. 3490/59/11-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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 Φ.38905/2018/0009832/19-06-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από
15-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΝΕΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29.09.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ,
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 30-06-2012 σύμφωνα με
την αριθ. 3321/19/31-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
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.37801/2018/0012402/19-06-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
06-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο)
ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09.01.2003 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (ΗΑSΑ) (κύριο όνομα) ΜΠΕΝΤΡΙ (ΒΕDRΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (ΗΑSΑ) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΙΖΑ (LUΙΖΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση 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. 38004/2018/0006621/19-06-2018 απόφαση
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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 18-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (όνομα)
ΡΟΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30.06.2013 σύμφωνα με την αριθ. 410/63/
25-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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