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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.197330/2017/0003798/16-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 υπ’ αριθ. 2100/
18-04-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 
03-07-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 
14/17-03-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 28-06-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΝΙ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, γεν. 04-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.202193/2017/0003967/16-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 06/15-03-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή 
η από 22-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΑΡΑΪ Όνομα ΜΑΞΙΜ Όν. πατρός ΝΟΥ-
ΡΕΝΤΙΝ, γεν. 20-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.145061/2017/0001597/16-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 υπ’ αριθ. 2106/
18-07-2016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις 
που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 14/03-06-2014 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
23-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΕΓΚΟΥ Όνομα ΡΟΛΑΝΤΙ Όν. πατρός 
ΡΙΝΤΒΑΝ, γεν. 18-12-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.201637/2017/0004120/16-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/26-11-2015 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο-
νίας, γίνεται δεκτή η από 05-06-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΜΑ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ, γεν. 
14-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.203577/2017/0001356/16-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 49/05-07-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
12-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΦΑΟΥΡΙ Όνομα ΡΕΦΑΤ Όν. πατρός ΣΑ-
ΛΙΜ, γεν. 26-07-1973 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.200409/2017/0000612/16-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 8/08-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 17-04-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ Όνομα ΡΟΥΖΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΙΦ, γεν. 03-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με τη Φ.204652/2017/0000165/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 50/07-07-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
26-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΤΟ Όνομα ΛΑΟΥΡΕΤΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 13-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.203708/2016/0035483/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 52/14-07-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
28-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΡΛΑ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΙΛΙΑΖ, 
γεν. 11-06-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.204831/2016/0035505/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 71/18-10-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
11-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΟΥΣΗ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός 
ΑΓΑΘΟΚΛΗ, γεν. 01-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.203676/2016/0034458/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 45/21-06-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
14-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΚΑΪ Όνομα ΣΟΦΟΚΛΗ Όν. πατρός ΝΑΖΕΡ, 
γεν. 20-02-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.203796/2016/0034893/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 15/01-06-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυ-
τικής Αττικής της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 05-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΠΑ Όνομα ΚΙΑΜΙΛ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 05-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.204745/2016/0038444/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 65/27-09-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της  Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γίνεται δεκτή η από 
14-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΡΟΥΚΙΑΝ Όνομα ΤΑΛΙΝ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΣ, γεν. 01-04-1974 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.205755/2017/0000660/20-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/12-10-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή 
η από 31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ Όνομα ΙΡΗΝΑ Όν. πατρός 
ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 04-12-1983 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.100344/2016/0000743/15-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΤΡΙΚ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-1998 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΗ (MUCI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΡΟΝ (VIRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (MUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΡΟΡΕ (ARBERORE).
2. Με τη Φ. 100349/2016/0000752/15-03-2017 από-

φαση 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 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθ. 13465/23/24-11-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.100789/2016/0002136/14-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, 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 28-
01-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΚΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 
(πατρώνυμο) ΕΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. 15645/88/15-01-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ. 100473/2016/0001113/14-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΑΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΟΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDΙΤA).
5. Με τη Φ. 100471/2016/0001107/14-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης 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 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΞΕΝΙΑ (επώνυμο) 
ΛΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 18-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 
05-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΑ (LULA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΪΜ (FEIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΑ (LULA) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛΑ.
6. Με τη Φ. 100347/2016/0000750/14-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (CIBUKU) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΡΙ (EDRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (CIBUKU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
7. Με τη Φ. 100469/2017/0006791/14-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΤΕΡΠΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΠΟ (TERPO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΕ (DINE) (κύριο όνομα) 
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

8. Με τη Φ. 100475/2016/0001115/14-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώ-
νυμο) ΓΚΙΚΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-

κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΟΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDITA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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