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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.7.2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.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.

4

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.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.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.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.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.

7

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

(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.
Με την αριθμ. Φ.5886/2016/0008219/10.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
25.4.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ (όνομα)
ΧΥΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΖΙΓΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2.4.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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
30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/7797π.ε.,222/
22.1.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η.7.2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.

(4)
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 αριθμ. Φ.5887/2016/0008221/10.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 25.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ (όνομα)
ΕΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΖΙΓΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14.10.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 30.6.2012
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/7799π.ε.,222/22.1.2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την αριθμ. Φ.5782/2016/0008003/10.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 4.4.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην
ΑΡΜΕΝΙΑ την 17.8.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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
30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/922/18.2.2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.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.

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.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 αριθμ. Φ.5856/2016/0008183/10.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 19.4.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΜΟΥΡΙΑ (όνομα)
ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.6.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ,
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 30.6.2014 σύμφωνα με
την αριθμ. Φ.20.3/324/22.1.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την αριθμ. Φ.5793/2016/0001847/10.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 5.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (όνομα) ΝΤΕΒΙΣ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 31.8.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30.6.2014 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.3/769/15.2.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η.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 αριθμ. Φ.5712/2016/0007880/10.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 22.3.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΟ (όνομα) ΜΑΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 27.8.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.3/753/15.2.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..
1.- Με την Φ.22239/2016/0005091/17.2.2017 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 (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
30.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΙΣΙ (πατρώνυμο) ΛΑΖΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21.11.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ,
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
1.7.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΙΣΙ (MULLISI) (κύριο όνομα) ΛΑΖΕΡ (LAZER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΙΣΙ (MULLISI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA).
2.- Με την Φ.22238/2016/0005090/17.2.2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
30.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΙΣΙ
(πατρώνυμο) ΛΑΖΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19.6.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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
1.7.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΙΣΙ (MULLISI) (κύριο όνομα) ΛΑΖΕΡ (LAZER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΙΣΙ (MULLISI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA).
3.- Με την Φ.22237/2016/0005089/17.2.2017 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 (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
30.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (πατρώνυμο)
ΕΛΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20.12.2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 9.5.2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα) ΕΛΙΟΝ (ELION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
4.- Με την Φ.22223/2016/0005060/17.2.2017 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 (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
27.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΗΣ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22.4.2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 29.7.2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

9422

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (BARAJ) (κύριο όνομα)
ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (BARAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA).
5.- Με την Φ.22222/2016/0005059/17.2.2017 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 (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
27.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
4.12.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 29.7.2002
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (BARAJ) (κύριο όνομα)
ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (BARAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA).
6.- Με την Φ.22221/2016/0005046/17.2.2017 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 (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
21.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑ (πατρώνυμο)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7.3.2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση
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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 26.7.2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑ (HAXHIA) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑ (HAXHIA) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
7.- Με την Φ.22220/2016/0005045/17.2.2017 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 (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
21.12.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣΙ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27.10.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 26.7.2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑ (HAXHIA) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑ (HAXHIA) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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