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8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
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την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  (1) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

 Με την αριθμ. Φ.1961/2017/0001957/ΑΚ/06-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται 
δεκτό το από 06-10-2016 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ (όνομα) ΑΚΟ 
(πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-08-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3683

44221



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44222 Τεύχος Β’ 3683/19.10.2017

    (2) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2026/2016/0002926/ΑΚ/10-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
20-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πα-
τρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) 
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) 
(κύριο όνομα) ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(3)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.1938/2016/0002316/ΑΚ/10-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (HOXHALLARI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΕΣΤ (ANEST)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (HOXHALLARI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA)

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

 (4)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.2119/2017/0001287/ΑΚ/10-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
-ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2017 δήλω-
ση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 15-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 3325 / 27-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

   (5) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.1937/2016/0002315/ΑΚ/10-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΡΟΕΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (HOXHALLARI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΕΣΤ (ANEST)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (HOXHALLARI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA) 

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 Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ. 10569/2015/0013409/09-10-2017 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 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
13-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΟΣ (επώνυμο) ΤΑΝΤΕΒΟΣΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΒΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως 
προκύπτει από την αριθμ. 105/14-10-2015 βεβαίωση (2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) και την αριθμ. 1551/05-
11-2015 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ), 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-10-2001 και 
η μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΝΤΕΒΟΣΙΑΝ (TADEVOSYAN)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΒΙΤ (DAVIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΟΪΑΝ (BALOYAN) 
(κύριο όνομα) ΤΑΜΑΡΑ (TAMARA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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 Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

  Με την Φ. 10788/2015/0014066/09-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-

νίας -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 26-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΣΙΝΑΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟ-
ΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την 
αριθμ. 151/11-11-2015 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), την αριθμ. 135/11-11-2015 βεβαίωση 
σπουδών 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και 
την αριθμ. 539/11-11-2015 βεβαίωση σπουδών (3ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 22-01-1999 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΡΑΚΟΥ (SINARAKU) 
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΡΑΚΟΥ (SINARAKU) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA)

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι 

    (8) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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. 10781/2015/0013984/09-10-2017 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 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 24-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΕΛ (επώνυμο) ΚΙΑΖΟΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτη-
ση 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 03-07-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΖΟΛΛΑΡΙ (QAZOLLARI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΖΟΛΛΑΡΙ (QAZOLLARI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι 

   (9) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

  Με την Φ. 17132/2017/0015049/10-10-2017 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 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 28-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΑ (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ 
(πατρώνυμο) ΝΕΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 20-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ (STOJANOVIC) 
(κύριο όνομα) ΝΕΝΑΝΤ (NENAD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ (ZIVULOVIC) 
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΑ (SONJA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι 

   (10)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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. 10789/2015/0014071/09-10-2017 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 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
16-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΙΝΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2008, 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, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-01-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) 
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) 
(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι 

   (11) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμε-

νε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

  Με την Φ. 10794/2015/0014084/10-10-2017 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 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
26-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΙΑ (επώνυμο) ΖΑΒΑΡΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2006, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 12-07-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΒΑΡΑ (ZHAVARA) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN )
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΒΑΡΑ (ZHAVARA) 
(κύριο όνομα) ΕΝΕΛΝΤΑ (ENELDA) 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036831910170004*
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