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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοίτηση 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 αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

11

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

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.
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.

3

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.

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

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.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

8

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 5480

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.5333/2017/0002000/23-11-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ
(πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 31-07-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα)
ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (LUBJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(2)
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.5602/2017/0004527/23-11-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 22-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ
(πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 07-09-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,
ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα)
ΜΕΧΜΕΤ (MEHMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(3)
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.5334/2017/0002001/23-11-2018 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 Ιθα-

Τεύχος Β’ 5480/06.12.2018

γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ
(πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 31-07-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα)
ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (LUBJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.5658/2017/0004837/23-11-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 13-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 11-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-01-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (XHEKA) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΑΡΝΤ (BLENARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑ
(MARIA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(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.5583/2017/0004455/23-11-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 15-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΙΑΝΚΑ (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΗ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 22-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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
19-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού
τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΗ (SIMONI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΟΝΙΝ (ANTONIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΗ (SIMONI) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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σύμφωνα με την αριθ. 8239/10-10-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.1540/2018/0001403/ΑΚ/22-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
07-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-2001
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 5396/
26-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.5598/2017/0004516/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
21-11-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ
(πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ
την 01-02-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.1495/2018/0001455/ΑΚ/22-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το
από 28-09-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΤΡΟΒΑΣ (όνομα)
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΡΑΪΖΕΡ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 08-03-1994, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το
άρθρο 1 παρ.1 του ν.1438/1984.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοίτηση 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.612/2018/0000373/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 09-08-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΑ (όνομα) ΜΠΛΕΟΝΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 08-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθ. 5548/20-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ
Ι
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.613/2018/0000387/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής

Τεύχος Β’ 5480/06.12.2018

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 04-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΧΥΚΟ
(πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 17-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθ. 5519/16-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.610/2018/0000368/16-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται δεκτό το από 14-06-2018 αίτημα της (επώνυμο)
ΓΚΩΝΤΙΟΝ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΖΑΝ-ΖΑΚ ΑΛΜΠΕΡ ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην
ΓΑΛΛΙΑ την 21-11-1981, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του
ν.δ. 3370/1955.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02054800612180004*

