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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 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 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

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΚΡΟΝ (VASILI
AGRON).

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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.

3

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

4

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

5

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

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.
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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.
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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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Αρ. Φύλλου 2876

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΚΡΟΝ (VASILI
AGRON).
Με την Φ.921/2016/0001731/18-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21
του ν. 2690/1999, η αριθμ. Φ.921/2980/264526/2012/
22-02-2013 απόφαση της τέως Γενικής Γραμματέως
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 642/Β’/21-03-2013), περί κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς
VASILI (ΒΑΣΙΛΗ) AGRON (ΑΓΚΡΟΝ) του TORI (ΤΟΡΙ) που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1973 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, γιατί δεν πληρoί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 23 του
ν. 3838/2010.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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 Φ.2784/2017/0003724/05-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 08-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΟΥΤΣΙ (όνομα)
ΙΛΒΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΡΙΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1988, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ.
24020/20-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΙΛΒΙΑΝΑ ΑΡΟΥΤΣΙ
σε ΗΛΙΑΝΑ ΑΡΟΥΤΣΑΚΗ.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.7725/2018/0001591/18-06-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
δεκτό το από 10-04-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΛΕΝΝΟΝ ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗΣ
(όνομα) ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 12-12-2016, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.2670/2018/0002080/19-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 5 του ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263 Α’) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15
και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και αφού έλαβε
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 13/26-04-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2012 αίτηση του
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΙ (επώνυμο)
ΚΑΡΑΤΖΑΕΒ (πατρώνυμο) ΤΑΡΙΕΛ που γεννήθηκε στην
ΓΕΩΡΓΙΑ την 10-07-1990 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΓΚΙΟΡΓΚΙ ΚΑΡΑΤΖΑΕΒ σε
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΪΔΗΣ.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.1696/2018/0002086/19-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α’)
καθώς και των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α’) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 12/29-03-2018
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2006 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΑΑΚ (επώνυμο)
ΣΕΠΧΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΑΜΑΪΣ που γεννήθηκε
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 19-05-1956 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΣΑΑΚ ΣΕΠΧΑΝΙΑΝ σε
ΙΣΑΑΚ ΣΕΠΧΑΝΙΔΗΣ.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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 Φ.11604/2016/0001717/21-06-2018 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 01-02-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2876/19.07.2018

(επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ.
618/21-12-2015 βεβαίωση (4ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας) και την αριθμ. 619/21-12-2015 βεβαίωση (4ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ
(LEKAJ) (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ)
(κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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 Φ.11595/2016/0001686/21-06-2018 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 29-01-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ
(επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΗΣ, 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 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO)
(κύριο όνομα) ΑΣΙΡΙΑΝΑ (ASIRIANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(8)
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 Φ.11613/2016/0001749/22-06-2018 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 01-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ
(επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ.
169/21/01-12-2015 βεβαίωση (12ο Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης) και την αριθμ. 600/2-11-2015 βεβαίωση
(5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-01-2002 και ο πατέρας της κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (MIHALI)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (MIHALI)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.11602/2016/0001704/21-06-2018 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 29-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο)
ΘΑΝΑΣ (πατρώνυμο) ΛΟΥΜΠΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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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 02-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣ (THANAS)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΙΝ (LUBIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣ (THANAS)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.11611/2016/0001734/21-06-2018 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 01-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ
(επώνυμο) ΙΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΟΥΡΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΛΤΑ, 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
20-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISHA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ (DASHURI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISHA)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
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 Φ.11599/2016/0001697/21-06-2018 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 29-01-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ
(επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 03-08-1999 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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