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Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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.

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 έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 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.

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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 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.

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 έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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.6129/2017/0001372/22-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται
αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (όνομα)
ΕΝΤΜΙΡ (πατρώνυμο) ΙΣΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.3/3239/23-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.6203/2016/0005281/22-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο)
ΚΑΝΤΡΙΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ,
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
03-11-1998 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΡΙΟΥ (KADRIU) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΡΙΟΥ (KADRIU) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDJANA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 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 αριθ. Φ.1897/2017/0000609/ΑΚ/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 12-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (όνομα) ΟΡΓΚΕΣ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
02-06-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 3618/07-07-2016
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του
τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.1965/2016/0002441/ΑΚ/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυμο)
ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, 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 24-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ (HYMETLLARI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ (HYMETLLARI) (κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 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.1775/2016/0002549/ΑΚ/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε
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συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 15-03-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΝΕΒ (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 14-02-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 1393/07-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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 αριθμ. Φ.1998/2016/0002672/ΑΚ/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 20-01-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα)
ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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(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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.1866/2016/0001329/ΑΚ/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυμο)
ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ,
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
13-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) (κύριο όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΑΧΟΛΛΙ (FRAHOLLI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(8)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.3548/2017/0002200/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 28-03-2017 αίτημα
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΖΑΝ
(όνομα) ΑΡΑΝΤ (πατρώνυμο) ΑΣΑΦ, που γεννήθηκε στο
ΙΣΡΑΗΛ την 13-11-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ.3549/2017/0002086/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 28-03-2017 αίτημα
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΖΑΝ
(όνομα) ΓΚΕΒΑ (πατρώνυμο) ΑΣΑΦ, που γεννήθηκε στο
ΙΣΡΑΗΛ την 24-03-2012, για την απόκτηση της ελληνι-
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κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τεύχος Β’ 2267/04.07.2017

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑ
(ARTA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.8172/2017/0009467/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ
(επώνυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από
την αριθμ. 114/26-05-2017 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), την αριθμ. 110/25-5-2016 βεβαίωση
σπουδών (6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), την απο
25-5-2017 βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ)
και την αριθμ. 486/21-6-2017 βεβαίωση σπουδών (1ο
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 17-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).

(10)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.3037/2017/0000652/22-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ
217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 12-12-2016 αίτημα της
(επώνυμο) ΣΑΒΒΑΤΕΕΒΑ (όνομα) ΣΒΕΤΛΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 20-061979, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
Ι

(11)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.3890/2017/0000646/26-06-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ
217/τ.Α'), γίνεται δεκτό το από 01-02-2017 αίτημα του
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΪΡΕΤΗ ΖΙΡΟΝΚΙΝΑ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-2012, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
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