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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1069/2018/0000080/23-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 27-02-2018 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (επώνυμο) ΠΟΝΤΓΚΑΙΝΥ
(πατρώνυμο) ΜΑΤΣΙΕΪ ΓΙΑΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην
ΠΟΛΩΝΙΑ την 02-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, 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. Φ.43/254/17-01-2018 βεβαίωση
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
2. Με την Φ.1071/2018/0000091/23-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΙΣΜΕΤ (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 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 06-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑ (BULLA) (κύριο
όνομα) ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑ (BULLA) (κύριο όνομα)
ΝΕΤΖΜΙΓΙΕ (NEXHMIJE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.1046/2018/0000127/23-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 30-10-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΟΤΟΝΤΟΥΑΡΙ
(όνομα) ΣΑΜΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, για την απόκτηση της ελληνικής
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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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/6453/
28-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
2. Με την Φ.1057/2017/0000778/23-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 27-11-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΓΚΕΡΣΙ (επώνυμο)
ΤΖΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ,
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.43/7437/01-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
3. Με την Φ.1059/2018/0000009/23-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-01-2018 δήλωση -αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-07-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΕΛΣΑ (ELSA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/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.2873/2018/0000212/02-04-2018
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΠΑΡΔΗ
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΕΡΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-07-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6721/
30-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης .
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7375/2017/0005182/11-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
17-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΑ (επώνυμο)
ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΟΒΑ (πατρώνυμο) ΑΣΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 08-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 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.
Φ.20.4/11766/17-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την Φ.7578/2018/0000254/10-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
05-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΣΑΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
05-06-2002, 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.20.4/370/15-01-2018 βεβαίωση
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.7584/2018/0000271/10-04-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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
05-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟΣ (επώνυμο) ΡΑΚΟΣ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-10-2002, 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.20.4/14105/19-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2.- Με την Φ.7588/2018/0000284/10-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΤΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 01-01-2002, 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.20.4/714/24-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.7348/2017/0005127/11-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
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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 09-10-2017 δήλωση -αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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
30-06-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
2.- Με την Φ.7555/2018/0000611/11-04-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2018 δήλωση -αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΙΡΙΑΚ (πατρώνυμο) ΕΟΥΤΖΕΝΙΟΥ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2011, 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 της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 09-12-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΑΚ (CHIRIAC) (κύριο όνομα)
ΕΟΥΤΖΕΝΙΟΥ (EUGENIU).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΑΚ (CHIRIAC) (κύριο όνομα)
ΑΝΑ (ANA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.-Με την Φ.7576/2018/0000251/10-04-2018 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
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση -αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΕΝΡΙ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
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την 07-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου καιεξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
02-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (KUQO) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (KUQO) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝΑ (ARIANA).
2.- Με την Φ.7582/2018/0000260/10-04-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή ηαπό 05-02-2018 δήλωση -αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΟΝ (επώνυμο)
ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,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 05-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
3.-Με την Φ.7593/2018/0000293/11-04-2018 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
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση -αίτηση των γονέων της
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ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (επώνυμο)
ΣΑΛΛΙΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 21-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA)
4.-Με την Φ.7594/2018/0000294/11-04-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 05-02-2018 δήλωση -αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ
(πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 03-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,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
21-09-2001 κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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