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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν 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.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.21261/2018/0021581/27-11-2018 απόφαση 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
14-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΧΑΝΤΙΤΖΑ (επώνυμο) ΧΑΜΟΥΝΤ (πατρώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 0412-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-10-1999 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΟΥΝΤ (HAMOUD) (κύριο
όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (MOHAMED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΧΟΥΣΕΙΝ ΕΛΡΕΤΖΟΥ
(ELHOUSSEIN ELREJOU) (κύριο όνομα) ΓΙΑΣΜΙΝ
(YASMIN).
2. Με τη Φ.23288/2017/0018195/27-11-2018 απόφαση
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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2017
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 10-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
3. Με τη Φ.23289/2017/0018197/27-11-2018 απόφαση
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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 14-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΙΟΝ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
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
02-10-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.23275/2017/0018171/27-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2002, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 αριθμ. 168/10/10-012018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με τη Φ.22828/2018/0022651/27-11-2018 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 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-072017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (όνομα) ΚΛΕΑ
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 13-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 8220/13/23-05-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με τη Φ.22831/2018/0022657/27-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2017
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΪ (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη
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αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 8380/23/01-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με τη Φ.22859/2018/0022663/27-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2017 δήλωσηαίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με
την αριθμ. 8380/24/01-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με τη Φ.23318/2018/0022828/27-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-09-2017
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΡΒΟ (όνομα) ΜΑΡΙΑ
(πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
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 3006-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 3060/33/06-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν 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 τη Φ.40451/2018/0024272/05-12-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-
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ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2016 δήλωσηαίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΟΚΑΛΑΡΙ (όνομα) EPI (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2008 σύμφωνα
με την αριθμ. 5340/18/05-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.7947/2018/0003926/06-12-2018 απόφαση
της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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
24-09-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΣΤΙΒΕΝ (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2008, και
κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 28-02-2006 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (CEKAJ) (κύριο όνομα)
ΑΓΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (CEKAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με τη Φ.7948/2018/0003927/06-12-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 24-09-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙ (επώνυμο)
ΤΣΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 15-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
28-02-2006 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (CEKAJ) (κύριο όνομα)
ΑΓΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (CEKAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.4338/2018/0002022/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 02-06-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΜΠΙΛΚΟ (όνομα)
ΓΙΟΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΙΡΙΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ, 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
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 5101/16-11-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με τη Φ.4474/2018/0002176/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
27-07-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 21155/03-03-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εξελληνίστηκε το κύριο όνομα του από ΑΓΓΕΛΟ σε ΑΓΓΕΛΟΣ.
3. Με τη Φ.4744/2018/0002897/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 05-022018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο)
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1997,
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και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 26394/27-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ.3147/2018/0000866/05-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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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 30-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο)
ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
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
18-02-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα)
ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MΙRELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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