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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9-7-2015, 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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση oμογενών αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.36326/2016/0023903/25-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται
αποδεκτή η από 19-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΡΑΜΟΖΗΣ (GRAMOZI)
ΠΕΤΡΟΣ (ΡΕΤRIΤ) ον. πατρός ΘΥΜΙΟ (THIMJO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α494675, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-03-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
2.- Με την Φ.37400/2016/0025639/25-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται
αποδεκτή η από 16-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΡΟΖΑΙ (BROZAJ) ΑΝΤΩΝΗΣ
(ANDON) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α443976, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
11-11-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς
αλλοδαπής.
Με την αριθμ. Φ. 1255/2016/0001276/10-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α),
γίνεται δεκτό το από 04-10-2016 αίτημα της (επώνυμο)
ΣΠΑΝΟΣ (όνομα) ΤΖΟ ΑΝΝΑ Κ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΠΑ την 04-02-1982, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1
του ν. 3284/2004, από 4/10/2016, ημερομηνία υποβολής
της σχετικής δήλωσης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την αριθ. Φ. 12/2016/0004336/06-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
04-12-2015 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΠΑΠΠΑ (όνομα) ΙΡΙΔΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1986, και
κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 15-10-2008 από Σχολή
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(4)
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 αριθ. Φ.2104/2016/0003595/06-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
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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
21-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΣΑ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. Φ.20.4/7780/20-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.2034/2016/0003517/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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
05-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/8597/10-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την αριθ. Φ.2160/2016/0003509/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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
08-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (όνομα) ΣΟΥΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΜΖΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
05-07-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
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 30-06-2009 σύμφωνα με
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την αριθ. Φ.20.4/7413/28-12-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς
αλλοδαπής.
Με την αριθμ. Φ.3433/2016/0004428/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από
02-12-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία
(επώνυμο) ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-01-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(7)
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 αριθ. Φ.5678/2016/0006905/09-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 17-03-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑ
(όνομα) ΟΥΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΣΑΤΕ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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. Φ.20.4/2121/02-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(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.5742/2017/0000128/09-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 31-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο)
ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 01-07-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (DEDGJONAJ)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRIΤAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (DEDGJONAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΙΟΡΑ (GJORA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών.
1.- Με την αριθμ. Φ.2717/2017/0000145/10-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από
27-08-2013 αίτημα της (επώνυμο) ΑΚΟΓΛΟΥ (όνομα)
ΦΑΤΟΣ ΑΡΖΟΥ (πατρώνυμο) ΟΡΧΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 21-06-1969, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας της ίδιας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 1 εδ. γ' του ν.δ. 3370/1955 καθώς και του ανήλικου τέκνου της ΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΦ ΝΕΤΖΛΙΑ του ΒΕΔΑΤ
που γεννήθηκε στις 23/7/2003 στην ΤΟΥΡΚΙΑ με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν. 1438/1984.
2.- Με την αριθμ. Φ.3024/2017/0000139/10-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από
22-09-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΖΟΥΜΑΜΠΑΕΒΑ
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(όνομα) ΝΟΝΤΙΡΑΧΟΝ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΠΤΖΑΝ, που
γεννήθηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 06-06-1970, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ίδιας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ. 3370/1955 καθώς
και των ανήλικων τέκνων της ΝΤΖΟΥΜΑΜΠΑΕΒΑ ΛΑΖΙΖΑ και ΝΤΖΟΥΜΑΜΠΑΕΒΑ ΑΝΟΡΑ που γεννήθηκαν
στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ στις 22-11-2005 και 26-12-2007,
αντίστοιχα, με νομική βάση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
το άρθρο 1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Τεύχος Β’ 521/21.02.2017

ΦΕΚ 217 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 γίνεται αποδεκτή η από
26-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ
(όνομα) ΜΕΝΣΟΥΡ (πατρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 8720 /23-9-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την αριθ. Φ.8028/2016/0002255/10-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται
αποδεκτή η από 23-09-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΚΕΣ (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 07-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει
την 12-11-2013 από το τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθ. Φ.8007/2016/0002208/10-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9-7-2015, 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.7764/2015/0001674/10-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
16-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΤΣΙΜΟΥΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ,
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
07-02-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΟΥΚΑ (CIMUΚΑ) (κύριο όνομα) AΛEΞANTPOY (ALEXADRU).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΟΥΚΑ (CIMUKA) (κύριο όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ - ΡΑΜΟΝΑ (CLAUDIA-RAMONA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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