
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-
γένειας του (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΧΟΥΣΕΙΝ 
(πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (Μητρώνυμο) ΧΑΤΙΤΖΕ.

2 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-
γένειας της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΣΕΒΗΜ 
(πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (μητρώνυμο) ΝΑΦΙΕ.

3 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-
γένειας της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΧΑΤΙΤΖΕ 
(πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ (μητρώνυμο) ΣΕΒΗΜ.

4 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνι-
κής ιθαγένειας της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ (μητρώνυμο) 
ΣΕΒΗΜ.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
  Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας του (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΧΟΥΣΕΙΝ 

(πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (Μητρώνυμο) ΧΑΤΙΤΖΕ.

Με την Φ. 196713/2018/0012663/11-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της αριθμ. 2127/26-03-2018 Συνεδρίας του 
έγινε αποδεκτή η από 27/12/2011 αίτηση του (επώνυμο) 
ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΧΟΥΣΕΙΝ (πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (Μητρώ-
νυμο) ΧΑΤΙΤΖΕ, περί ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένει-
ας και ανακαλείται η υπ' αριθμ. Φ. 2529/2566/8.2.1991/
08-02-1991 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του προαναφερομένου.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΣΕΒΗΜ 

(πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (μητρώνυμο) ΝΑΦΙΕ.      

Με την Φ. 196714/2018/0012677/11-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή δια-
τυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. 2127/26-03-2018 
Συνεδρίας του έγινε αποδεκτή η από 27/12/2011 αί-
τηση της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΣΕΒΗΜ (πατρώ-
νυμο) ΜΕΜΕΤ (Μητρώνυμο) ΝΑΦΙΕ, περί ανακτήσεως 
της ελληνικής ιθαγένειας και ανακαλείται η υπ' αριθμ. 
οικ. Φ.10579/12299/19.7.1991/19-07-1991 απόφαση του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατά το μέρος που αφορά 
την αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας της προανα-
φερομένης.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

    (3)
Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΧΑΤΙΤΖΕ 

(πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ (μητρώνυμο) ΣΕΒΗΜ.  

Με την Φ. 148367/2018/0012681/11-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη 

του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της αριθμ. 2127/26-03-2018 Συνεδρίας του 
έγινε αποδεκτή η από 27/12/2011 αίτηση της (επώνυμο) 
ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΧΑΤΙΤΖΕ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ (Μητρώ-
νυμο) ΣΕΒΗΜ, περί ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας 
και ανακαλείται η υπ' αριθμ. οικ. Φ. 10579/12299/91/
19-07-1991 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας της προαναφερομένης.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

 (4)
Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνι-

κής ιθαγένειας της (επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ (μητρώνυ-

μο) ΣΕΒΗΜ.  

     Με την Φ. 196715/2018/0012685/11-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της αριθμ. 2127/26-03-2018 Συνεδρί-
ας του έγινε αποδεκτή η από 27/12/2011 αίτηση του 
(επώνυμο) ΧΑΣΑΝ (όνομα) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) 
ΧΟΥΣΕΙΝ (Μητρώνυμο) ΣΕΒΗΜ, περί ανακτήσεως της 
ελληνικής ιθαγένειας και ανακαλείται η υπ’ αριθμ. οικ. 
Φ. 10579/12299/91/19-07-1991 απόφαση του ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατά το μέρος που αφορά την 
αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας του προαναφε-
ρομένου.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ. 1473/2018/0000479/ΑΚ/05-06-2018 απόφα-
ση 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 αποδε-
κτή η από 19-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) TATIANA (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
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κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-02-1998 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (ARBER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό 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 Φ. 19933/2018/0010143/12-06-2018 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 01-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΓΚΑΛΙ (όνομα) ΕΡΙΣ 
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 16880/45/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

 (7)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση 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. 5351/2018/0001559/15-06-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 

με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (όνομα) ΙΛΒΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1993, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ. 20.3/5011 / 09-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

    (8)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση 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 Φ. 5349/2018/0000887/15-06-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 28-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (όνομα) 
ΜΑΡΙΟΥΣ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ. 20.3/5186/15-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

    (9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση 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 Φ. 5375/2018/0001333/15-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
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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 αποδε-
κτή η από 27-11-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΡΑΣΑ (όνομα) 
ΕΡΓΕΣΤ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 10-12-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 22671/08-11-2012 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

   (10)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 1447/2018/0000693/ΑΚ/05-06-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 16-08-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (BALI)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (BALI)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

    (11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ. 1474/2018/0000480/ΑΚ/05-06-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΤΕ (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 26-02-1998 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (ARBER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027331007180004*


		2018-07-11T13:34:42+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




