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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.206487/2018/0016774/25-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 46/03-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
15-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΚΟ Όνομα ΑΝΤΩΝΕΤΑ Όν. πατρός ΛΑΜΕ, 
γεν. 11-09-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208289/2018/0015822/25-09-2018 απόφα-
ση 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 16/08-06-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αι-
γαίου γίνεται δεκτή η από 18-05-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΝΤΡΙΖΑΪ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ Όν. πατρός 
ΙΛΜΙ, γεν. 04-11-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.139841/2018/0015837/25-09-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά Το αριθμ. 4/13-02-2018 πρακτικό 
της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών γίνεται δεκτή η από 10-07-2009 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΒΙΤΛΙΤΣΝΑ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΓΙΟΥ-
ΡΙ, γεν. 23-02-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.206047/2018/0019599/25-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 85/06-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 31-07-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΡΙΓΚ Όνομα ΜΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΙΒΑΝ, γεν. 
21-03-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.206261/2018/0015809/25-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 88/15-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΩΝΗ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟ, γεν. 14-01-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.200742/2018/0019301/25-09-2018 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 αριθμ. 2128/16-04-2018 πρα-
κτικό του Συμβουλίου Ιθαγένειας, το οποίο εκδόθηκε 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7, του άρθρου 
7,του ν. 3284/2004 όπως ισχύει, γίνεται δεκτή η από 
10-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΤΑΪ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΤΖΕΖΜΙ, 
γεν. 18/03/1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.210504/2018/0016269/25-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 57/17-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΑΡΑΛΗ Όνομα ΜΑΡΙΕΤΑ Όν. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡ, γεν. 05-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211320/2018/0016647/25-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 49/01-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΤΡΗ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΙΣΑ, γεν. 
02-06-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.38625/2016/0012508/14-09-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-05-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ 
(πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
2. Με την Φ.38626/2016/0012510/14-09-2018 απόφα-

ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-05-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΥΛΒΙΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-
11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-01-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

    (5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.25910/2018/0009735/10-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 12-10-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΜΕ-
ΡΟΝ (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΘΙΟΝΤΟΡ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 06-11-1939, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 εδ.α΄ του α.ν. 1856.

2. Με την αριθμ. Φ.25423/2018/0010357/11-09-2018 
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απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 01-08-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΤΣΕΡΚΑ-
ΣΙΟΥΚ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 18-05-1995, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

3. Με την αριθμ. Φ.25422/2017/0014681/11-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 01-08-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΕΡ-
ΚΑΣΙΟΥΚ (όνομα) ΑΝΤΡΙΪ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-09-1992, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.10502/2015/0013081/26-09-2018 από-
φαση 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΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 09-11-2015 δήλωση-αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜ 
(επώνυμο) ΕΡΙΤΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΠΑΤΒΑΚΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 22-06-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθμ. 14888/14-10-2015 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.10516/2018/0014475/26-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2015 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 

αριθμ. 14421/29-09-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.2872/2018/0001608/24-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 23-07-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΧΟΡΑΣΑΤΖΙΑΝ (όνομα) ΚΑΡΟ (πατρώνυμο) ΜΙΚΙΡΝΤΙΤΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 07-01-1967, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.2033/2018/0001301/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/
19-01-2018 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 20-03-
2008 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟ-
ΝΙΝΤ (επώνυμο) ΣΟΥΜΕΛΙΔΗ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 21-01-1980 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΛΕΟΝΙΝΤ 
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗ σε ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ.

2. Με την Φ.2858/2018/0001529/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 4/
18-05-2018 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 25-09-
2013 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤ (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΪ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 17-12-1989 για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
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του ονοματεπωνύμου του από ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
σε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(9)
    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.3334/2018/0002361/14-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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 21-05-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) 
ΦΑΚΙΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 21-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
13-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΚΙΟΛΛΙ (FAQOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΕΚΣ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΚΙΟΛΛΙ (FAQOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΛΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

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