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

9

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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B 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.

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.

4

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.

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από 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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

7

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.

Αρ. Φύλλου 889

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ.15785/2016/0004071/24-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο)
ΝΕΖΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 02-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο Σαρωνικού,
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 30-06-2014
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15731/70/18-1-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.15803/2016/0004263/
24-02-2017 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 22-02-2016
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16-07-2009,
και κατοικεί στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
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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 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.15804/2016/0004272/
24-02-2017 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 22-02-2016
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 12-05-2007,
και κατοικεί στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, 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 07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ.15808/2016/0004297/24-02-2017
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 22-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΟΝΙΝΤ
(επώνυμο) ΣΟΥΑΪΠΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 25-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο
Κρωπίας, 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 24-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΑΪΠΙ (SHUAIPI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΑΪΠΙ (SHUAIPI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(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 υπ’ αριθ. Φ.4981/2017/0000188/20-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, 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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΟ
(επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην Ελλάδα την 13-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΑΣ,
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 13-09-2001
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (MECI) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (MECI) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 υπ’ αριθ. Φ.4980/2017/0000187/20-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, 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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΥΛΒΙΟ (επώνυμο) ΚΙΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα την 05-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου,
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 27-11-2002
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΑΪ (QORAJ) (κύριο όνομα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΪ (GURAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(4)
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 υπ’ αριθ. Φ.4824/2017/0000180/20-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, 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 17-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΙΟΥΣ (επώνυμο)
ΜΠΑΡΔΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα την 10-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου,
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-10-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ ο έτερος
γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΟ (BARDHO) (κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΟ (BARDHO) (κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπ’ αριθ. Φ.4936/2016/0006498/20-02-2017
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 22-12-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΝΡΙΚΕ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 18-11-2010, και κατοικεί
στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 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 09-12-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, ενώ ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης
διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπ’ αριθ. Φ.4931/2016/0006490/20-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, 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) ΠΑΥΛΟΣ
(επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 10-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο
Μυκόνου, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 31-12-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος
οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
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 υπ’ αριθ. Φ.4958/2017/0000041/20-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, 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 11-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο)
ΣΕΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 28-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο Πάρου, 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 02-05-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνομα) ΟΥΡΙΜ (URIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA) ενώ ο έτερος γονέας είναι
κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπ’ αριθ. Φ.4959/2017/0000043/20-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 11-01-2017 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΝΕΦΑΪΛ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
14-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο Πάρου, 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 30-06-2016 σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. Φ.20.3/12449/21-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(9)
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 υπ’ αριθ. Φ.4237/2017/0000223/20-02-2017
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 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-04-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΣΑ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην Αλβανία την 07-09-1996, και κατοικεί
στο Δήμο Μυκόνου, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
Φ.20.3/12291/14-12-2015 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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