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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.

10

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.

11

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

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.

3

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.

4

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.

5

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.

6

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

7

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.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.

Αρ. Φύλλου 2342

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό 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.40420/2019/0005380/16-5-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (όνομα) ΑΒΝΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-1-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2008 σύμφωνα με την
αριθμ. 9960/28/5-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(2)
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.41116/2019/0005382/16-5-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 217Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΟΒ
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΡΩΣΙΑ την 19-3-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 σχολείου στην Ελλάδα την
30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 15880/65/20-10-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(3)
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.42442/2019/0003720/16-5-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 15-3-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-7-1993, και κατοικεί στο Δήμο
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ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 30-6-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 1660/30/
9-2-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(4)
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.40075/2019/0005386/16-5-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-9-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕΣ
(όνομα) ΦΛΟΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-4-1989, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-6-2008
σύμφωνα με την αριθμ. 11008/30/26-7-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(5)
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.41752/2017/0001434/13-5-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, 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 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 25-1-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο)
ΘΩΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-7-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,
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
5-7-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (ΤΗΟΜΑΙ) (κύριο όνομα)
ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (ΤΗΟΜΑΙ) (κύριο όνομα)
ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό 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.40592/2019/0006070/16-5-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΛΙ (όνομα) ΤΣΕΝΧΑΝ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΝΓΚΓΙΟΥΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-8-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 13640/1948/22-9-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(7)
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.40394/2019/0005376/16-5-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕΛΑΡΗ
(όνομα) ΑΡΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-5-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2012
σύμφωνα με την αριθμ. 17125/16/20-11-2012 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.42400/2019/0005378/16-5-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 13-3-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-5-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 18260/25/112-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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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.
Με την Φ.41757/2019/0005374/16-5-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 25-1-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΣΑΪ
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΜΙΡΤΕΖΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-5-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 30-6-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 17990/49/29-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I
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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.13006/2016/0009093/4-6-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 30-5-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΣΤΑΥΡΟ (επώνυμο) ΝΓΚΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
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συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από
την αριθμ. 142/16-5-2016 βεβαίωση (36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 191/23-5-2016
βεβαίωση σπουδών (13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-4-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΓΚΕΛΑ (NGJELA) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΓΚΕΛΑ (NGJELA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
I
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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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.3348/2018/0003310/24-5-2019 απόφαση του
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, 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 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 7-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪΑΝΑ (επώνυμο) ΒΡΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23-7-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-1-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΑΓΙΑ (VRAJA) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΓΙΑ (VRAJA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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