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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την αριθμ. Φ.8869/2017/0014348/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 30-01-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ 
(όνομα) ΙΝΟ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με 
την αριθμ. 4254/12-05-2011 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

2. Με την αριθμ. Φ.9009/2017/0007461/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
δια τάξεις 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 14-02-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΚΟΥΛ-
ΛΑ (όνομα) ΛΑΖΗ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ,  που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 17629/23-03-2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας .

3. Με την αριθμ. Φ.9075/2017/0005994/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
δια τάξεις 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 13-04-2017 δήλωση - αίτηση του 
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ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ 
(όνομα) ΑΝΤΡΑΝΙΚ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 11-03-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθμ. 20076 / 10-08-2011 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την αριθμ. Φ.9073/2017/0009141/02-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 15-06-2017 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΖΟ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1993, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
9538/09-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

 Ι

(2)

Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

   Με την αριθμ. Φ.6640/2017/0002576/16-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 31-03-2015 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΣΣΗ-
ΝΑΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-2014, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.7165/2017/0001460/16-10-2017 απόφαση 
του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠ-
ΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 14020/06-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

    Με την αριθμ. Φ.7230/2017/0002391/16-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα μ ε τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α), γίνεται δεκτό το από 26-09-2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΦΑΤΣΙΟΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2015, 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

ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.7083/2017/0001946/16-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
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(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΖΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 19849 (π.ε.)/02-03-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
      Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.6557/2017/0001538/16-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30-07-2014 αίτημα της 
(επώνυμο) ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΧΤΑΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 26-11-1995, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.1438/1984.

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

  Με την αριθμ. Φ.8264/2017/0001702/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 
16-01-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΙΝΕΔΑ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΚΟΛΟΜΒΙΑ την 08-04-2006, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν.3284/2004.

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

(8)

    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.1828/2017/0002218/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
2 του ν.3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 
05-01-2015 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ (όνομα) ΛΑΜΠΡΙΝΗ - 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2012, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.20711/2017/0001815/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν.3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 31-07-2017
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΚΡΕΜΟΥ (όνομα) ΟΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΡΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 19-04-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(10)

      Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.1800/2017/0001851/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 
20-07-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΦΑΤΟΥΡΟΣ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΑ την 30-06-2013, για την απόκτηση της ελληνικής 
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ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(11)

      Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.1802/2017/0002058/09-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν.3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 18-08-2017
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΙΝΑΝΗΣ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2017, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.1803/2017/0001872/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ.2 του ν.3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό 
το από 24-08-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΛΕΣΚΑΝΟ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (πατρώνυμο) ΧΟΥΛΙΟ 
ΧΟΡΝΤΑΝ ΜΠΕΧΑΜΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙ-
ΝΗ την 05-01-1990, για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 
του ν.1438/1984.

Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(13)
     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 συνε-

χή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με τη Φ.1250/2017/0001719/03-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, 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 08-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 30-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν.3731/2008).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΙΑ (XHARDJA) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΙΑ (XHARDJA) (κύριο 

όνομα) ΤΕΦΤΑ (TEFTA) .

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η ΠροϊσταμένηΔιεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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