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Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπής.
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Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπής.
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Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπής.

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.
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.
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 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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
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.

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2283/2018/0000549/ΑΚ/3-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που 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
13-4-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ
(πατρώνυμο) ΜΙΡΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-5-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 22-9-2003 και
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (CAKALLI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑΣ (MIRASH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (CAKALLI) (κύριο όνομα) ΕΣΜΙΡΑΛΝΤΑ (ESMIRALDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(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.2300/2018/0000678/ΑΚ/28-11-2018 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 8-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΙΣ (επώνυμο) ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΘΕΟΓΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 5-12-2002
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΜΕΤΑΛΛΑΡΙ (HYMETLLARI)
(κύριο όνομα) ΘΕΟΓΕΝ (THEOJEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ (HYMETLLARI) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2317/2018/0001032/ΑΚ/3-12-2018 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 19-6-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
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την 5-8-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 9-1-2006
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνομα) ΧΑΣΙΜΕ (HASIME).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2321/2018/0001060/ΑΚ/27-11-2018 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 21-6-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΜΠΑΛΑΒΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ,
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
28-2-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΒΙΓΙΑ (BALAVIJA) (κύριο
όνομα) ΦΕΡΙΤ (FERIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΒΙΓΙΑ (BALAVIJA) (κύριο
όνομα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του
τέκνου.
Με την Φ.2304/2018/0000787/ΑΚ/27-11-2018 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 18-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΓΚ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ
(πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-3-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 20-1-2003 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (DODAJ) (κύριο όνομα)
ΖΕΦ (ZEF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (DODAJ) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό
σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος
χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της
ηλικίας του.
Με την Φ.2257/2018/0001839/ΑΚ/3-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
20-2-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (όνομα) ΣΑΝΤΙΛΟ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΗΜΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
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την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 19-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 6338/
20-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του
τέκνου.
Με την Φ.2308/2018/0000822/ΑΚ/27-11-2018 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 23-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 17-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-3-2003
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΟΡ (ARTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΟΡ (IRENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπού.
Με την Φ.2229/2018/0019142/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του
άρθρου 15 και του άρθρου 35 περ.γ 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 Β' Ειδικής Επιτροπής
όπως διατυπώθηκε στο 11-10-2017 πρακτικό με αριθμό
No 10 γίνεται αποδεκτή η από 18-2-2009 αίτηση του
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΑΦΕΙΜ (επώνυμο)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ (πατρώνυμο) ΣΑΒΒΑ που γεννήθηκε στην
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 21-5-1986 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεύχος Β’ 5545/11.12.2018

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπής.
Με την Φ.1378/2018/0019208/26-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), των άρθρων 15
και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και τις διατάξεις
του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Β’ Ειδικής
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 29-11-2017 πρακτικό
με αριθμό No 28 γίνεται αποδεκτή η από 1-9-2010 αίτηση
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΓΩΝΙΑΔΗ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ
την 4-10-1983 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
(9)

Ι

Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπής.
Με την Φ.1796/2018/0019201/26-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 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
217Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση
της της Β’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο
15-11-2017 πρακτικό με αριθμό No 20 γίνεται αποδεκτή η από 19-5-2010 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία
(όνομα) ΕΥΛΑΜΠΙΑ (επώνυμο) ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΝΑΝΤΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 5-11-1989
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ
σε ΤΕΡΣΕΝΙΔΟΥ.

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς Αλλοδαπής.
Με την Φ.363/2018/0019288/27-11-2018 απόφαση
του του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α'), των
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α')
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της
Β' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 15-11-2017
πρακτικό με αριθμό No 18 γίνεται αποδεκτή η από
8-12-2010 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα)
ΡΟΖΑ (επώνυμο) ΙΣΑΕΒΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΡΑΜ που
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 1-4-1962 για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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