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1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.35889/2017/0006400/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 11-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (MULLA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΙ (GURI).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (MULLA) (κύριο όνομα) 
ΤΕΡΕΖΑ (TEREZA).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  1.- Με την αριθμ. Φ.972/2017/0000222/04-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 
3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 22-03-2017 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (όνομα) ΔΙΩΝΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2013, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από την 26/01/2016, 
ημερομηνία αναγνώρισης από τον Έλληνα πατέρα της 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

2.- Με την αριθμ. Φ.974/2017/0000227/29-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 
3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 20-02-2017 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΑΛΛΗΣ (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2010, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την 
14/09/2010, ημερομηνία αναγνώρισης από τον Έλλη-
να πατέρα του με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ. 1428/2017/0000259/04-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 30-09-
2016 αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ 
(πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29-01-1960, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

(4)

     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1.- Με την αριθμ. Φ. 1001/2015/0000767/28-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από
09-07-2015 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΟΪΤΣΕ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 29-06-1986, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1438/1984.

2.- Με την αριθμ. Φ. 1002/2015/0000768/28-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από
09-07-2015 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΟΪΤΣΕ (όνομα) ΝΙΚΟ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-04-1988, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν. 1438/1984.

  Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

(5)

     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.1751/2016/0001123/27-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2016 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΜΠΡΑΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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. Φ.20.4/2060/29-2-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.2264/2016/0005109/22-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 29-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΦΙΕ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-07-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΒΡΕΖΕ (NEVREZE).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.2262/2016/0005106/22-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα 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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΜΙΣΑΧΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΜΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, 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 18-8-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΙΣΑΧΑΪ (MEMISHAHAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΡΕΜΖΙ (REMZI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΙΣΑΧΑΪ (MEMISHAHAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.2247/2016/0004982/22-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 15-11-2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 07-09-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA). 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.2263/2016/0005107/22-03-2017 απόφαση 
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του Γενικού Γραμματέα 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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-

ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΣΑ (επώνυμο) 

ΜΕΜΙΣΑΧΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΜΖΙ, που γεννήθηκε στην 

ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΠΟ-

ΚΟΡΩΝΟΥ, 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 18-8-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-

ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΙΣΑΧΑΪ (MEMISHAHAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΡΕΜΖΙ (REMZI).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΙΣΑΧΑΪ (MEMISHAHAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(10)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2246/2016/0004981/22-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΚΕΡΕΜ (επώνυμο) ΑΛΙΝΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 
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 10-03-1998 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΝΑΝΙ (ALINANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΠΟ (KOPO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
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