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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ. 172186/2018/0013959/25-10-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α) 
γίνεται δεκτή η από 05-05-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΙ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός ΑΛΙ, 
γεν. 25-08-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 172187/2018/0013958/05-11-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91 Α), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α) 
γίνεται δεκτή η από 05-05-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΙ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός ΝΑΣΙΠ, 
γεν. 18-03-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.211691/2018/0021770/30-10-2018 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το/06-10-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
03-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΡΑΓΚΒΙΡ Όν. πατρός ΧΑΡΤΖΙΤ, 
γεν. 16-04-1980 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211582/2018/0014745/31-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν.  3838/2010 και μετά το αριθμ. 11/26-06-2018 
πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσω-
τερικών γίνεται δεκτή η από 30-01-2008 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΣΤΣΗ Όνομα ΑΛΗ Όν. πατρός ΜΕΜΕΤ, γεν. 
15-09-1974 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

I

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.46967/2018/0015478/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
03-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) ΑΡΙΣΤΕΑ (ARISTULLA) ον. πα-
τρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α442819, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-01-1987 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ.

2. Με την Φ.44123/2018/0013786/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
01-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΟΥΤΣΗ (PUCI) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA) ον. 
πατρός ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α291984, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-11-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

3. Με την Φ.19424/2014/0000153/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
20-01-2010 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΑΛΛΙΟΥ (TALO) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA) ον. 
πατρός ΜΗΤΣΟΣ (MICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α341333, 

που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-1973 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

I

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλά-

δα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο 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.7739/2018/0000651/24-10-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-02-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΟΥΚΠΕΡΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΥΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-12-2000 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΠΕΡΑΪ (UKPERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΥΛΜΠΙΛ (BYLBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΠΕΡΑΪ (UKPERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

I

(5)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.2247/2018/0001613/30-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) ΜΠΛΕΝΤΑΡ 
(BLEDAR) ον. πατρός ΜΑΡΚ (MARK), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α481231, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1982 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

2. Με την Φ.2397/2018/0001737/30-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 29-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΕΝΕΤΗ (VENETI) ΛΙΝΤΑ (LIDA) 
ον. πατρός MITI (ΜΙΤΙ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α299896, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-04-1968 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ.

3. Με την Φ.2451/2018/0001816/30-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΛΑΤΣΗ (BULLACI) ΣΟΦΙ-
ΚΑ (SOFIKA) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣ (ANASTAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α481237, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-01-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.2398/2018/0001677/30-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-07-2018 δήλωση-αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΙΦΗ (ARIFI) (όνο-
μα) ΕΛΟΝΑ (ELONA) (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΙΛ (XHEMIL), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1983, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 24-11-2008 από τη σχολή Τε-
χνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

I

(7)
   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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.12209/2018/0017238/02-11-2018 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2016 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΟ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΙΜΑ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, 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 αρίθμ. 55/29-02-2016 βεβαίωση (8ο ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), την αριθμ. 67/26-2-2016 βε-
βαίωση (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και την αριθμ. 679/
23-10-2018 (1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2002 και ο πατέ-
ρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΙΜΑ (BUBULLIMA) 

(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΙΜΑ (BUBULLIMA) 

(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(8)
    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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.12437/2018/0017562/05-11-2018 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 04-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) 
ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΖΥΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕ-
ΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 

όνομα) ΖΥΝΤΙ (ZYDI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 
όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

  Με την Φ.12540/2016/0006577/05-11-2018 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 12-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΤΟΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-12-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΖΙ (TOPUZI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΖΙ (TOPUZI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.12490/2016/0006422/02-11-2018 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 08-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΠΙΡΡΑ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την αρίθμ. 336/Φ.5/10-12-2015 βε-
βαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ), την αριθμ. 
635/11-12-2015 βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕ-
ΔΩΡΟΥ) και την αριθμ. 929/18-12-2015 βεβαίωση (2ο 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νό-
μιμα στη χώρα από 07-08-1998 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (PIRRA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (PIRRA) (κύριο όνομα) ΒΕΡΑ 

(VERA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051942011180004*
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