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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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.

10

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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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Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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.
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4

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 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.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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 08-07-2015, 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.

8

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

Αρ. Φύλλου 1783

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.206856/2018/0005223/12-04-2018 απόφαση 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 15/28-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΜ Όνομα ΙΖΟΜΠΕΛΛΑ Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΕΪ,
γεν. 10-10-1973 στην ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.209718/2018/0005209/12-04-2018 απόφαση 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 8/22-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Επώνυμο ΧΟΥΤΑ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΠΕΤΡΙΤ,
γεν. 15-11-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Yπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.1445/2018/0000261/ΑΚ/10-04-2018 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 05-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ (επώνυμο) ΦΙΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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) ΦΙΚΟΥ (FIKU) (κύριο όνομα)
ΡΑΧΙΜ (RRAHIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΚΟΥ (FIKU) (κύριο όνομα)
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.1437/2018/0000168/ΑΚ/10-04-2018 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
20-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου

Τεύχος Β’ 1783/21.05.2018

με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ (πατρώνυμο)
ΝΕΒΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2009,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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 του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 27-10-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ (SPAHO) (κύριο όνομα)
ΝΕΒΙΟΝ (NEVION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.1438/2018/0000173/ΑΚ/10-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 21-02-2018
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΖΙΖ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΑΡΕΚ (πατρώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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. 109/09-01-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 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 Φ.7287/2017/0003079/23-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΡΑ
(όνομα) ΓΚΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-1989, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, 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 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθ. 15938 (π.ε.)/23-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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 Φ.7331/2018/0000125/22-03-2018 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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΟΣΜΡΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, 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 25-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΡΙΓΙΑ (OSMRIJA) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΡΙΓΙΑ (OSMRIJA) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
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(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 08-07-2015, 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 Φ.7336/2018/0000253/23-03-2018 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
08-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΧΕΪΛΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο)
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2006, και
κατοικεί στο Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, 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) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ΑSTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΤΑ (ΒLΕRΤΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.7344/2018/0000472/22-03-2018 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
14-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΖΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-12-2001,
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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα
με την αριθμ. 1310/31-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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 Φ.7328/2018/0000107/23-03-2018 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 12-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΝΤΟΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΝΤΙΚΗΣ, 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 31-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΛΙ (DOLI) (κύριο όνομα) ΑΛΕΞ
(ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΛΙ (DOLI) (κύριο όνομα) ΒΙΝΤΑ
(VIDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 08-07-2015, 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 Φ.7327/2018/0000106/23-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - 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 12-01-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΜΕΛΑ
(επώνυμο) ΝΤΟΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΝΤΙΚΗΣ, 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 31-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΛΙ (DOLI) (κύριο όνομα) ΑΛΕΞ
(ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΛΙ (DOLI) (κύριο όνομα) ΒΙΝΤΑ
(VIDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.39032/2018/0000841/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 14-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΡΑΝΑΔΗΜΑ
(VRANADHIMA) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (PAULINA) ον. πατρός ΠΕΤΡΑΚ (PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375115, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1983 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΤΡΕΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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