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29 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

2

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.
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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.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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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.

6

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.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

9

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο

Αρ. Φύλλου 1087

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
10

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.16705/
2016/0000114/24.10.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3710/16.11.2016 (τεύχος Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..
1.- Με την αριθμ. Φ.16679/2016/0008123/20.3.2017
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 5.4.2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ
(επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22.3.2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 20.8.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
2.- Με την αριθμ. Φ.15224/2017/0006051/20.3.2017
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 19.1.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
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αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (όνομα)
ΑΛΜΠΑΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29.4.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 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
30.6.2011 σύμφωνα με την αριθμ. 15731/68/18.1.2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3.- Με την αριθμ. Φ.15234/2017/0006048/20.3.2017
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 19.1.2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (όνομα) ΑΛΤΕΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22.9.1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30.6.2011 σύμφωνα με την
αριθμ. 2808/84/30.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
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.2199/2016/0004769/9.3.2017 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 27.10.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ
(πατρώνυμο) ΛΙΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29.11.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 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 9.7.2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ (VOJKA) (κύριο όνομα)
ΛΙΜΑΝ (LIMAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ (VOJKA) (κύριο όνομα)
ΣΤΣΙΠΕ (SHQIPE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(3)
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.2193/2016/0004730/10.3.2017 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 25.10.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΜΠΑΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
5.1.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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 13.3.2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑ (BAKA) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΙΜ (AGIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑ (BAKA) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2233/2016/0004891/9.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 8.11.2016 δήλωση αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΛΝΤΑ
(επώνυμο) ΚΑΤΣΙΔΕ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2.7.2000, και κατοικεί στο Δήμο
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ΧΑΝΙΩΝ, 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 30.6.2016
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10385/17.10.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(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.2234/2016/0004893/9.3.2017 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 8.11.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΦΚΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24.11.2006, 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 7.12.2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΦΚΑ (SUFKA) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΧΑΡ (BEHAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΦΚΑ (SUFKA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ANDELINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
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.2235/2016/0004894/9.3.2017 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
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της, 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 8.11.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ (επώνυμο) ΣΟΥΦΚΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28.6.2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 7.12.2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΦΚΑ (SUFKA) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΧΑΡ (BEHAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΦΚΑ (SUFKA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ANDELINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2237/2016/0004903/9.3.2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 8.11.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 18.2.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10605/24.10.2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2209/2016/0004789/10.3.2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Κρήτης, 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
1.11.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΤΖΑΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10.11.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10059/11.10.2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Τεύχος Β’ 1087/29.03.2017

η από 31.10.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ
(πατρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 15.2.2008, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 7.8.2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΛΙΠ (DALIP)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

Ι

(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2202/2016/0004773/9.3.2017 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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθμ. πρωτ. Φ.16705/2016/0000114/24.10.2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3710/16.11.2016 (τεύχος Β΄),
διορθώνεται η ημεροχρονολογία κοινής δήλωσης - αίτησης των γονέων:
από το λανθασμένο: «18/01/2015»
στο ορθό: «18/01/2016».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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