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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.
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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.
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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.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
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.

3

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.
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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.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας απο ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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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.
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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.

Αρ. Φύλλου 1746

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Φ.38465/2018/0002292/11-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 20-05-2016
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΡΝΤΑ (όνομα) ΚΕΪΝΤ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ,
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
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30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 4370/49/18-04-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
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.37956/2016/0008386/30-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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 13-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΙ (επώνυμο)
ΧΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΙΟΥΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 27-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα)
ΒΑΝΓΚΙΟΥΣ (VANGJUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα)
ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(3)
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.37888/2018/0006009/30-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής, 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 11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΑΝ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 05-03-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΑΝ (GHERMAN) (κύριο
όνομα) ΟΛΕΓΚ (OLEG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΡΟΚ (NOROC) (κύριο όνομα)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
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.38803/2018/0002479/11-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής 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 08-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (όνομα) ΓΚΕΡΤ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-06-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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. 7070/64/30-05-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας απο ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την αριθμ. Φ.38743/2016/0019047/30-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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
06-06-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΠΑΣΣΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
31-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 5212/5/27-04-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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 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.37721/2018/0004593/30-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥ, 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 06-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα)
ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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 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.37887/2018/0006016/30-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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 11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΡΟΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΑΝ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 05-03-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΑΝ (GHERMAN) (κύριο
όνομα) ΟΛΕΓΚ (OLEG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΡΟΚ (NOROC) (κύριο όνομα)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
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.38409/2018/0002294/11-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19112

Αττικής 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 17-05-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ
(όνομα) ΕΡΒΙΣ (πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-03-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 3321/49/
05-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.37955/2018/0005994/30-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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 13-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο)
ΧΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΙΟΥΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 27-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Τεύχος Β’ 1746/17.05.2018

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα)
ΒΑΝΓΚΙΟΥΣ (VANGJUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα)
ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(10)
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.1471/2018/0000222/23-04-2018 απόφαση 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
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή
η από 18-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 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 12-02-2002
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα)
ΧΑΪΝΤΑΡ (HAJDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα)
ΑΦΕΡΝTITΑ (AFERDITA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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