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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.   Με την Φ.204343/2017/0000358/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/04-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΜΠΟΥΓΙΑ Όνομα ΛΕΥΤΕΡ Όν. πατρός 
ΡΟΥΣΑΝ, γεν. 26-11-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.201093/2017/0002392/14-03-2017 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 19/19-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 16-12-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΡΓΚΟΣ Όνομα ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΚΟΣΜΙΝ 
Όν. πατρός ΑΡΣΕΝΙΕ, γεν. 22-09-1977 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.203689/2017/0003854/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 46/23-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-11-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΖΙΟΥ Όνομα ΕΛΒΑΝΑ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 10-08-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.203751/2017/0002690/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/12-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΚΑΪ Όνομα ΕΝΕΑ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, 
γεν. 04-02-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203359/2017/0002693/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 52/16-09-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 17-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΟΤΣΗ Όνομα ΣΙΛΒΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
12-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.134648/2017/0004268/14-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το v. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 9/09-03-2016 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται 
δεκτή η από 25-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΝΤΕΛ- ΣΑΧΙΝΤ Όνομα ΑΣΡΑΦ Όν. πα-
τρός AZIZ, γεν. 05-07-1958 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.201233/2017/0002612/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 30/12-11-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΠΗ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΦΕ-
ΤΑΧ, γεν. 22-01-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.203779/2017/0003754/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 15/01-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΚΟ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός 
ΤΣΛΙΡΙΜ, γεν. 28-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203364/2017/0003571/14-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 15/02-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 14-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΒΑΒΑΤΖΕ-ΚΟΥΡΟΥΣΗ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πα-
τρός ΣΟΤΑ, γεν. 20-11-1982 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205720/2017/0004500/14-03-2017 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 v. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 38/29-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΡΑ Όνομα ΠΕΤΡΙΚΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ-
ΚΗ, γεν. 17-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202464/2017/0005321/15-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/24-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-11-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΡΑΤΗ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ Όν. πατρός ΒΕΛΙ, 
γεν. 24-06-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205731/2017/0005153/15-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/10-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 08-02-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΕΣΚΑ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΑ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝ, 
γεν. 25-06-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.94291/2017/0005325/15-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/07-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 29-05-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΪΡΑΜΑΪ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΕΦ, γεν. 02-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.201343/2017/0005149/15-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 75/09-12-2015 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
06-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΕΜΙ Όνομα ΣΑΛΙ Όν. πατρός ΧΥΣΝΙ, γεν. 
13-10-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202594/2017/0005319/15-03-2017 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 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/31-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-02-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΙ-ΓΙΑΧΓΙΑ Όνομα ΜΠΑΡΔΥΛΕ Όν. πατρός 
ΦΕΡΙΤ, γεν. 24-05-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.35036/2017/0002633/21-02-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΓΗΒΕΝ 
(επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (DOSTI) (κύριο όνομα) 

ΣΥΡΙΑ (SYRJA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (DOSTI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την Φ.35035/2017/0002631/21-02-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΣΤΙΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΥΡΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 18-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (DOSTI) (κύριο όνομα) 

ΣΥΡΙΑ (SYRJA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (DOSTI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6016/2016/0003483/10-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-02-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΧΕ-

ΚΟΥΡΑΝ (HEKURAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
2. Με την Φ.6017/2017/0000472/10-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυ-
μο) ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8218 Τεύχος Β’ 965/22.03.2017

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΧΕ-

ΚΟΥΡΑΝ (HEKURAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5552/2016/0000691/10-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΖΕΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 11-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
2. Με την Φ.5551/2016/0005771/10-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (επώνυμο) 
ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
11-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  

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