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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.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΣΚΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (SHQILLO
JORGJI).
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στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.
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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.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.

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.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Αρ. Φύλλου 2061

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ. 108066/2018/0023891/14.5.2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α΄),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 4/08-06-2017 πρακτικό
της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 13-12-2004 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΡΙΝΤ ΒΕΡΓΚΑΡΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ ΦΙ ον. πατρός ΚΛΕΜΕΝΤΕ γεν. 11-2-1966 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.213353/2019/0002886/15-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/31-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 14-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Επώνυμο ΣΕΛΙΜΑΪ Όνομα TATIANA Όν. πατρός ΠΑΪΤΙΜ,
γεν. 14-03-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.214646/2019/0007252/15-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 50/16-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται
δεκτή η από 02-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΣΚΟ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ Όν. πατρός ΤΖΙΜΙ,
γεν. 04-07-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς, ΣΚΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(SHQILLO JORGJI).
Με την Φ. 16990/2018/0021875/9-5-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η
Φ. 16990/2016/0012721/17-06-2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2076/Β΄/06-07-2016), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) του
ομογενούς SHQILLO (ΣΚΥΛΟΣ) JORGJI (ΓΙΩΡΓΟΣ) του
SOTIR (ΣΩΤΗΡΗΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
01-06-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της ανακλητικής απόφασης.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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.12928/2016/0008653/16-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
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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 23-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2003 και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, 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. 181/17-12-2015 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (TOROMANI) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (TOROMANI) (κύριο
όνομα) ΝΤΑΛΑΝΤΟΥΣΕ (DALLANDYSHE).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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.12917/2016/0008627/15-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 23-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΠΟΠΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 αριθμ. 84/16-05-2016 βεβαίωση (7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (POPA) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞ (ALEKS).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (POPA) (κύριο όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο
αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-72015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν
ανήλικος.
Με την Φ.4693/2018/0005875/10-04-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2018 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑ
(όνομα) ΕΝΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/1589/
28-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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.8089/2018/0002825/16-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις 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 26-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟ
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2006 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΩ, 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
31-01-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (DEDJA) (κύριο όνομα)
ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (DEDJA) (κύριο όνομα)
ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.7913/2018/0001672/10-04-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 19-04-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟΝΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 31-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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. Φ.20.3/2258/23-03-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.8085/2019/0001445/13-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 26-06-2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (όνομα) ANI (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 01-01-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΩ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/4512/04-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι
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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.8023/2018/0002428/16-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
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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 06-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ
(επώνυμο) ΠΟΛΙΣΗ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ,
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
20-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΗ (POLISI) (κύριο όνομα)
ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΗ (POLISI) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.8171/2018/0005381/16-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 /
Α΄), γίνεται δεκτό το από 20-07-2018 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΣΤΑΣ (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΜΕΝΕΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ την 19-09-2017, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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