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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.128067/2018/0019322/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 25-04-2018
έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην
ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η από 07-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΔΕΡΗ Όνομα ΒΑΓΓΙΟΥΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ,
γεν. 01-01-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.97889/2018/0006304/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001
(ΦΕΚ Α΄ 91), των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008
(ΦΕΚ Α΄ 263), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217)
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49),
γίνεται δεκτή η από 03-06-2009 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΗΛΙΑΔΗΣ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ Όν. πατρός
ΗΛΙΑΣ, γεν. 22-05-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β00528, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208078/2018/0014725/09-10-2018 απόφαση 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
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από
19-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ Όν. πατρός
ΝΙΚΟ, γεν. 14-02-1988 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.177833/2018/0021620/18-10-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε
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σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ Α΄ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ Α΄ 49) γίνεται δεκτή η από 20-06-2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Όνομα ΜΙΧΑΛΗΣ Όν. πατρός
ΗΛΙΑΣ, γεν. 29-05-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
499885,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.203191/2018/0012520/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 22-02-2016
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
22-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΖΟ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗ, γεν. 24-09-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.206789/2017/0026472/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 28-02-2017
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ,
γίνεται δεκτή η από 28-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΕΤΟΡΙΟΥΣ Όνομα ΜΙΡΙΝΤΑ Όν. πατρός ΓΙΟΧΑΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 26-02-1975 στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.52279/2017/0022745/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 15-06-2017
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η
από 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΕΜΜΥΔΑ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 19-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.207229/2018/0016749/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 11-04-2017
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΚΕΗΠ ΤΑΟΥΝ,
γίνεται δεκτή η από 11-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΚΕΪΛΙΝ Όν. πατρός
ΜΗΝΑΣ, γεν. 03-07-1993 στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.208181/2018/0016741/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(ΦΕΚ Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 23-06-2017
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έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η
από 26-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΕΛΧΑΝΑΤΗ Όνομα ΛΙΟΡΑ Όν. πατρός ΡΑΦΑΗΛ, γεν. 14-04-1956 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 108426/2018/0022369/22-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή
η από 25-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΙΛΑ (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΒΙΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-02-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθμ. 13180/15/15-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.108599/2018/0022511/22-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή
η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (όνομα) ΡΟΓΚΕΡΣΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
17-08-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2004
σύμφωνα με την αριθμ. 21346/39/25-01-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ. 108999/2018/0023617/22-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η
από 01-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
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επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθμ. 18820/9/08-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.40459/2016/0023225/12-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΝΑΝΟ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 23-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (NANO)
(κύριο όνομα) ΑΣΚΕΡΙ (ASQERI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (NANO)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
2. Με την Φ.40461/2018/0016326/12-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΝΑΝΟ
(πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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
23-04-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (NANO)
(κύριο όνομα) ΑΣΚΕΡΙ (ASQERI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (NANO)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(4)
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.22859/2016/0005435/12-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 16-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΟΥΣΕ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 16-01-2004
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΕ (TUSHE)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΕ (TUSHE)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
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.37276/2018/0019915/15-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
09-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 21-01-1998
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΦΡΑΝ (FRAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΡΟΖΑΦΑ (ROZAFA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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.39867/2016/0024709/09-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή
η από 29-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο)
ΓΙΑΓΙΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ,
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
02-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (JAJAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (JAJAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEIDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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.39865/2016/0024707/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
29-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (πατρώνυμο)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 02-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (JAJAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (JAJAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEIDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(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.39866/2016/0024706/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
29-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (πατρώνυμο)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 02-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (JAJAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΓΙΑΪ (JAJAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEIDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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