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Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.107049/2017/0006638/14-03-2017 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 31-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΕΜΠΙ (DHEMBI) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(VALENTINA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A374262, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-03-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.106948/2016/0035529/14-03-2017 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 25-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΣΑ (GUSHA) ΔΟΞΗ
(DHOKSI) ον. πατρός ΧΡΙΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό A416925, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-01-1938 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ..
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.106438/2016/0034832/15-03-2017 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 04-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΕΛΑΡΗ (CELARI) ΣΕΒΟ (SEVO)
ον. πατρός ΚΟΤΣΟ (KOCO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
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Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A335924,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1945 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.107980/2017/0000329/14-03-2017 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 21-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) ΧΡΗΣΤΟΣ
(KRISTAQ) ον. πατρός ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό A367674, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-07-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

Τεύχος Β’ 1035/27.03.2017

φαση 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 14-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΟΣΚΟ (MOSKO) ΓΚΕΡΓΚΗΣ
(GJERGJI) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A348726, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-06-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.106381/2016/0032863/14-03-2017 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 30-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΡΟΣ (GORO) ΣΩΤΗΡΗΣ
(SOTIR) ον. πατρός ΝΕΤΣΟΣ (NECO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A372018, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-1950
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

(3)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.105756/2016/0029148/14-03-2017 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 02-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΖΕΜΛΛΑΡΗ
(NAZEMLLARI) ΝΤΕΝΑΛΝΤΟ (DENALDO) ον. πατρός
ΡΟΛΑΝΤΙ (ROLANDI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375666, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-06-1988 και κατοικεί
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.98486/2016/0007375/14-03-2017 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 14-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΤΣΗ (POCI) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
(AMARILDO) ον. πατρός ΠΙΡΟ (PIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A349358, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-1988
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.106776/2016/0034786/14-03-2017 από-

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.35991/2015/0021103/02-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της 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 22-12-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ
(επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΚΙΜΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 27-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (BRAKAJ)
(κύριο όνομα) ΚΙΜΕΤ (KIMET).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (BRAKAJ) (κύριο όνομα)
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.35830/2015/0020574/03-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
14-12-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΙΣ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 10645/18/14-7-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.35201/2017/0004292/07-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της 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 11-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
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τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19-09-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΕΛΝΤΑ (ELDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικη.
Με την αριθ. Φ.20246/2017/0000216/07-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2016 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΟΥΤΙ (όνομα) ΑΜΠΡΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. 9790/27/1/7/2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.36031/2017/0004256/07-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
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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 26-01-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ
(επώνυμο) ΦΕΡΡΑΪ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑΪ (FERRAJ) (κύριο όνομα)
ΣΩΤΗΡ (SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑΪ (FERRAJ) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 20-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΧΑΪ (BUHAJ) (κύριο όνομα)
ΤΖΙΜΙΣ (XHIMIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΧΑΪ (BUHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΛΜΑ (BELMA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

1. Με την Φ.36319/2017/0000146/28-02-2017 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: ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ (GUVELI) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ENTON) ον. πατρός ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A388088, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-07-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.
2. Με την Φ.32483/2016/0027665/28-02-2017 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 09-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΑΗ (DAI) ΦΙΛΙΠΠΑΣ (FILIP)
ον. πατρός ΑΠΟΣΤΟΛ (APOSTOL), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A373262, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1976
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.35974/2017/0003905/02-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της 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 21-12-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝ (επώνυμο) ΜΠΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΤΖΙΜΙΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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