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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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21 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από 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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.1846/2016/0003542/05-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 12-12-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟ-

Αρ. Φύλλου 1347

ΛΕΤΑ (επώνυμο) ΙΣΤΡΑΤΙΙ (πατρώνυμο) ΣΕΡΤΖΙΟΥ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2002, και κατοικεί
στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 07-08-2001 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΤΡΑΤΙΙ (ISTRATII)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟΥ (SERGIU)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΤΡΑΤΙΙ (ISTRATII)
(κύριο όνομα) ΕΟΥΝΤΟΚΙΑ (EUDOCHIA)
2. Με τη Φ.1848/2016/0003555/05-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 13-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΝΤΑ (επώνυμο)
ΠΑΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 03-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (PANXHI)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (PANXHI)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)
3. Με τη Φ.1851/2016/0003560/05-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 14-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο
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ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 20-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ (CALLEKU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ (CALLEKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA)
4. Με τη Φ.1854/2016/0003567/05-04-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα 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 16-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 26-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
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 07-012003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA)
5. Με τη Φ.1855/2016/0003569/05-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 16-12-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ
(επώνυμο) ΘΟΜΟ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-11-2000 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΟΜΟ (THOMO)
(κύριο όνομα) ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΟΜΟ (THOMO)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA)
6. Με τη Φ.1856/2016/0003570/05-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 19-12-2016 δήλωση - αίτηση των
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γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 13-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΙΟΝΟΥΣ (GJONUSH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
7. Με τη Φ.1857/2016/0003582/05-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 19-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΙΟΝΟΥΣ (GJONUSH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.3859/2017/0000085/15-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 23-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο)
ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1347/21.04.2017

τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/8557/26-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
2. Με τη Φ.3855/2017/0000081/15-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, 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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 αριθ. Φ21.1/7849/
10-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.
Μακεδονίας και Θράκης.
3. Με τη Φ.3853/2017/0000073/15-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, 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 18-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΤΣΑ (επώνυμο)
ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΙΑΝΚΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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. Φ21.1/9491/
22-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.
Μακεδονίας και Θράκης.
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ.3575/2017/0000065/28-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 01-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΑΝΘΗΣ, 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 12-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (MALIQI)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (MALIQI)
(κύριο όνομα) ΕΛΙΓΚΕΡΤΑ (ELIGERTA)
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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 τη Φ.3576/2017/0000066/28-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 02-03-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ
(επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2004, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 13-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI)
(κύριο όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΕΣΑ (MARESA)
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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(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 τη Φ.3572/2017/0000060/28-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 20-02-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 13-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΡΙ (COLLARI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΡΙ (COLLARI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡΕ (FATMIRE)
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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