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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Αλλοδαπής.

  Με την αριθμ. Φ.133135/2016/0037796/19-01-
2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/τ.Α'), όπως ίσχυ-
αν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του 
ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ'αριθ. 40/22-10-2015 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10-04-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΔΙΤΗ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ 'Ον. πατρός ΓΚΕΝ-
ΝΑΝΤΙ, γεν. 15-08-1964 στην ΡΩΣΙΑ για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.1926/2016/0022885/16-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΙΧΙΠΑΪ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1992, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 13180/19/15-
9-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την αριθμ. Φ. 12786/2016/0022430/16-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από 29-09-2016 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (όνομα) ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 τάξε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
11008/52/26-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ. 13560/2016/0017214/09-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 12-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΕΤΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-01-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 17780/25/24-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 16904/2016/0027918/09-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΚΙΟΣΕ (πατρώνυμο) ΗΛΙΓΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ 
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) ΗΛΙ-

ΓΙΑ (ILIJA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (QOSE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
3. Με την αριθμ. Φ. 19308/2016/0023679/16-01-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται 

αποδεκτή η από 04-10-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΣΤΑΒΑΣΒΙΛΙ (όνομα) 
ΠΙΡΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΖ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ την 12-10-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 16-04-2010 από ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑNTIΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Αλλοδαπών.

  Με την αριθμ. Φ. 19812/2016/0028369/09-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/
τ. Α'), γίνεται δεκτό το από 28-09-2016 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑNTIΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
   Ανάκληση της απόφασης κτήσης της ελληνικής 

ιθαγένειας της υπό στοιχεία: ΑΜΠΕΜΠΕ ΑΝΤΖΕ-

ΛΙΝΑ ον. πατρός ΓΚΙΡΜΑ.

  Με την αριθμ. Φ. 15069/2016/0000275/21-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής ανακαλείται σύμφωνα με το αρ. 21 του ν. 2690/1999 
η με αριθμ. Φ. 46848/18574/12-02-2009 απόφαση περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του 
αρ. 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984 της υπό στοιχεία : ΑΜΠΕΜΠΕ 
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ον. πατρός ΓΚΙΡΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΝΤΙΣ 
ΑΜΠΕΜΠΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ την 28/10/1987 διότι δεν προκύπτει 
πιστοποιητικό γεννήσεως του παππού της από τον οποίο 
έλκει την ελληνική ιθαγένεια, ούτε εγγραφή του σε Μ.Α. και 
δημοτολόγια της χώρας, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑNTIΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(6)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της υπό στοιχεία : ΓΛΥΠΤΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ον. 

πατρός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

  Με την αριθμ. Φ. 15067/2016/0000248/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής ανακαλείται σύμφωνα με το αρ. 21 
του ν. 2690/1999 η με αριθμ. Φ. 18813/7519/29-8-2005 
απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-
να τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984 της 
υπό στοιχεία: ΓΛΥΠΤΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
που γεννήθηκε στην ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ την 
26/7/1988 διότι δεν προκύπτει πιστοποιητικό γεννήσεως 
του πατέρα της, από τον οποίο έλκει την ελληνική ιθα-
γένεια, ούτε εγγραφή του σε Μ.Α. και δημοτολόγια της 
χώρας, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑNTIΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του υπό στοιχεία: ΑΜΠΕΜΠΕ ΙΩΑΝΑΘΑΝ 

ον. πατρός ΓΚΙΡΜΑ.

  Με την αριθμ. Φ. 15068/2016/0000252/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής ανακαλείται σύμφωνα με το αρ. 21 
του ν. 2690/1999 η με αριθμ. Φ. 46849/18575/12-2-2009 
απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-
να τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004 του 
υπό στοιχεία: ΑΜΠΕΜΠΕ ΙΩΑΝΑΘΑΝ ον. πατρός ΓΚΙΡΜΑ 
που γεννήθηκε στην ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ την 
29/7/1986 διότι δεν προκύπτει πιστοποιητικό γεννήσεως 
του παππού του από τον οποίο έλκει την ελληνική ιθα-
γένεια, ούτε εγγραφή του σε Μ.Α. και δημοτολόγια της 
χώρας, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑNTIΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθμ. Φ.35640/2016/0026036/05-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 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 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 21/τ.Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2015 δήλωση - αίτηση 
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟ (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΝΘΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦ-
ΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 09-07-2012 από το τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ-
ΚΗΣ, της σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

    (9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.923/2016/0001271/19-01-2017 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2010 και κατοικεί στο Δήμο APT 
ΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΚΩΣ-

ΤΑΣ (KOSTAS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΝΕΡ-

ΤΙΛΑ (NERTILA)
Με την αριθμ. Φ.930/2016/0001295/19-01-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
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ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΑΪ (DANAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΧΑΛ (MIHAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΑΪ (DANAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
3. Με την αριθμ. Φ.932/2016/0001309/19-01-2017 

απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 

(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο APT 
ΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
08-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΥΣ (AGUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΚΛΟ-

ΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ   

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