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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
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον
συνεχή έτη πριν από 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
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον
συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικη.
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Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
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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
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον
συνεχή έτη πριν από 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.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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.
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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
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον
συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.38031/2018/0006659/23-04-2018 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 18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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
21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΥΡΙ (GURI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (KRISTJANA).
2. Με την Φ.38033/2018/0006661/23-04-2018 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 18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
31-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην A' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΥΡΙ (GURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (KRISTJANA).
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 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.
Με την Φ.7423/2017/0005495/24-04-2018 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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 09-12-2002 και
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΟΥ (DELIOU) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡ (ILIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΟΥ (DELIOU) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(3)
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.4152/2017/0005578/24-04-2018 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
06-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 09-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 18-01-2002
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (CAUSHAJ) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (CAUSHAJ) (κύριο όνομα) ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.7458/2017/0005778/24-04-2018 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
16-11-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΚΛΑΪΤ (επώνυμο) ΚΟΡΟ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
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κτηση 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.20.3/8017/02-11-2017 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 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.6063/2018/0001460/24-04-2018 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
06-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΗ (επώνυμο) ΚΑΦΑΖΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 03-05-2004 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΦΑΖΙ (KAFAZI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ (MARENGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΦΑΖΙ (KAFAZI) (κύριο όνομα)
ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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.7442/2017/0005666/24-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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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
09-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑ (επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
11-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 26-05-2003 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (LEPURI) (κύριο όνομα)
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (LEPURI) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.7445/2017/0005683/24-04-2018 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
09-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΚΑΣΑΠΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 01-06-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΠΙ (KASAPI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΠΙ (KASAPI) (κύριο όνομα)
ΕΛΖΑ (ELZA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(8)
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.
Με την Φ.7414/2017/0005412/24-04-2018 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 26-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΑΜ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
03-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 27-02-2004 και
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνομα) ΝΑΡΝΤΙ (NARDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.7391/2017/0005262/24-04-2018 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 17-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 02-04-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ
(LUAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικη.
Με την Φ.1777/2017/0002353/20-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ
(όνομα) ΧΙΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 15984/
14-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ. 17429/2018/0000392/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ
49Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΣΣΕ (KOSSE)
ΙΩΑΝΝΗΣ (IVAN) ov. πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLAE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α092784, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την
14-06-1965 και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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