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Αρ. Φύλλου 1655

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα
Με την αριθμ. Φ.5156/2017/0000908/18-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, 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
16-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΓΚΙ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 αριθμ. 1206/13-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(2)
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.5330/2018/0000776/18-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, 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 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ
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(όνομα) ΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-10-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 8160/7/23-05-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της
Με την αριθμ. Φ.5322/2018/0000662/18-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, 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 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 19-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΚΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΠΑΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 18064/16-11-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

Τεύχος Β’ 1655/11.05.2018

νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
21-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΛΛΑΡΙ (όνομα) ΕΡΜΑΛ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2906-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με
την αριθμ. Φ.20.3/2432/ 20-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την αριθμ. Φ.5328/2017/0004937/18-04-2018
απόφαση της Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, 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 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΛΛΑΡΙ
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-1992 και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.3/2433/20-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την αριθμ. Φ.5327/2017/0004934/18-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

(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 έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.7498/2018/0001695/18-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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 11-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙΣ (επώνυμο)
ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2010 και κατοικεί στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 02-10-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU) (κύριο
όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU) (κύριο
όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την αριθμ. Φ.7579/2018/0001696/18-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
05-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΖΙ (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΟΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/14088/20-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την αριθμ. Φ.3110/2017/0003071/04-04-2018
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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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 27-09-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ
(επώνυμο) ΓΚΟΥΡΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2011 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΛΛΑΣ, 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 03-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΟ (GURO) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΟ (GURO) (κύριο όνομα)
ΑΡΓΚΕΡΤΑ (ARGERTA).
2. Με την αριθμ. Φ.3113/2017/0003090/04-04-2018
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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ
(επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2011 και κατοικεί στο
Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 19-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΛΝΤΑ (MARILDA).
3. Με την Φ.3114/2017/0003091/04-04-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ
(επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2011 και κατοικεί στο Δήμο
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 04-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (QAFA) (κύριο όνομα)
ΠΡΕΝΓΚ (PRENG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (QAFA) (κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
4. Με την αριθμ. Φ.3115/2017/0003092/04-04-2018
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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 /Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΧΑΣΑΝΙ (πατρώνυμο)
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-092008 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 27-08-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΧΑΣΑΝΙ (ZENELHASANI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΧΑΣΑΝΙ (ZENELHASANI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA)
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(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2568/2017/0001381/02-04-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
30-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο)
ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2008
και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 02-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA).
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