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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών

  1.- Με την Φ.201933/2017/0035176/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 11/19-10-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 09-04-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΝΙΓΙΟΝ Όνομα ΚΛΕΡ ΝΟΕΛ Όν. πατρός 
ΖΑΝ ΒΙΚΤΟΡ ΜΑΡΙΟΥΣ, γεν. 09-12-1963 στην ΓΑΛΛΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.202712/2017/0037621/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 13/15-12-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 21-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΑ Όνομα ΛΑΜΑ Όν. πατρός ΣΑΛΙΜ, 
γεν. 07-06-1976 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.203313/2017/0035190/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 10/13-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 31-03-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ Όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός 
ΚΕΜΑΛ, γεν. 05-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.202377/2017/0035179/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 5/18-03-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 13-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΙΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ, 
γεν. 15-10-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208211/2017/0037216/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 16/12-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΓΙΑ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός ΑΚΙΦ, γεν. 
25-07-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.146635/2017/0036995/04-01-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2115/22-05-2017 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε ο αιτών κατά του 82/21-05-2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-11-2010 
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αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΤΣΑ Όνομα ΙΒΑΝ Όν. πατρός ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, 
γεν. 20-01-1973 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών

  1.- Με την Φ.203274/2017/0033555/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 14/16-12-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 27-03-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΙΜΙ Όνομα ΛΟΥΛΙ Όν. πατρός ΠΕ-
ΛΟΥΜΠ, γεν. 07-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.206526/2017/0036555/04-01-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 31/29-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-12-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΜΠΟΡΑ Όνομα ΑΝΤΡΕΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΝΑ 
Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΙΝ, γεν. 24-10-1978 
στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

3.- Με την Φ.204603/2017/0036336/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 21/09-06-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΚΡΙΣΤΑΚ Όν. πατρός ΚΕΡΙΜ, 
γεν. 20-06-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.208368/2017/0037344/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 17/02-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΕΡΗ Όνομα ΣΤΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟ, γεν. 04-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.207389/2017/0035263/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 37/27-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 20-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΕΔΗ Όνομα ΕΥΑ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 27-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.204070/2017/0016163/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 22/16-06-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 09-02-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΟ Όνομα ΜΕΝΤΟΡ Όν. πατρός ΧΑΜΝΤΙ, 
γεν. 13-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.208463/2017/0024673/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 3/20-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΙ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΑΛΙ, 
γεν. 06-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών

      1.- Με την Φ.204086/2017/0031593/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 16/14-07-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 28-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΤΣΙ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΓΙΟΝ Όν. πατρός 
ΖΕΦ, γεν. 24-05-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.204759/2017/0034933/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
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Α'), όπως ισχύουν και μετά το 7/11-07-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 14-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΕΓΚΑΝΗ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΜΙ-
ΧΑΛ, γεν. 26-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.203719/2017/0030963/04-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 14/26-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝΙ Όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός ΓΙΑΧΟ, 
γεν. 22-12-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.142914/2017/0027336/29-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α'), όπως ίσχυ-
αν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/ 
2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και 
μετά το υπ’ αριθ. 12/12-09-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή 
η από 01-07-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΜΠΟΥΚΤΖΙΑΝ Όνομα ΖΑΝΕΤ Όν. πατρός 
ΓΙΑΓΚΙΑ, γεν. 04-06-1954 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.142989/2017/0028465/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 7/20.9.2017 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-03-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ Όνομα ΜΙΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΡΑΓΚΑΝ, γεν. 06-04-1984 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών

    1.- Με την Φ.207327/2017/0034102/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 

(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 30/29-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 22-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΝΤΚΟ Όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ Όν. πατρός 
ΗΛΙΑΣ, γεν. 07-06-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.205243/2017/0033116/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 32/03-11-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 14-10-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΡΠΙΛΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΛΑΪ, γεν. 09-09-1975 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.207911/2017/0036355/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 51/02-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 18-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΣΗ Όνομα ΡΕΝΑΤΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 23-11-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.207918/2017/0036358/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 54/23-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
26-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΣΛΙΑΪ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΚΟΥΪ- 
ΤΙΜ, γεν. 27-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.64371/2017/0032373/03-01-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 
2001 (91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α') και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') γίνεται 
δεκτή η από 16-07-1998 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΠΑΝΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΕΤΕΡΙ Όν. πατρός 
ΣΟΤΑ, γεν. 03-01-1970 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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       Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας    από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλά-

δα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 

διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 

συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.1955/2017/0002262/08-01-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας 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 Ιθαγέ-
νειας    (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΧΟΥΣΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΟΥΛΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 

20-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικήςιθαγένειας.  λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-12-2003 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΚΑΪ (HYSKAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΛΟ (SULO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΚΑΪ (HYSKAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA)

  Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διεευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

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