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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.86158/2017/0005394/05.04.2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις δια-
τάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και 
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Α’ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/10.02.2016 πρακτι-
κό, γίνεται αποδεκτή η από 26.04.2012 αίτηση του ομο-
γενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΕΝΝΑΔΗ (επώνυμο) ΣΗΔΑΣ 
(πατρώνυμο) ΟΛΕΞΗ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
30.07.1972 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.86152/2017/0005385/05-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Α’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 03/20.04.2016 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 21.03.2012 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΥΜΕΩΝ (επώνυ-
μο) ΚΟΥΜΟΥΡΖΗ (πατρώνυμο) ΣΤΕΛΙΟΣ που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 16-02-1976 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου του από ΚΟΥΜΟΥΡΖΗ σε ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗ.

3.- Με την Φ.92162/2017/0005359/04-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Α’ Ει-
δικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/10-02-2016 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 27-05-2014 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΟΛΕΓ (επώνυμο) 
ΝΤΟΜΑΝΟΒ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΪ που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-11-1976 για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.106209/2017/0008906/04-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗΣ (PRIFTI) ΑΣΤΡΙΤΗΣ 
(ASTRIT) ον. πατρός ΙΛΟ (ILLO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α375738, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1968 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ. 106843/2017/0003761/04.04.2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΡΕΓΚΟΒΑ (BREGOVA) 
ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375187, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-03-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3.- Με την Φ. 107708/2017/0002923/04-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 06-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΥΣΕΝΙ (HYSENI) ΔΗΜΗΤΡΗ 
(DHIMITRI) ον. πατρός ΑΓΚΙΜ (AGIM), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α375780, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1979 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

Με την. Φ.35605/2017/0001505/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 03-12-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΛΛΑΤΙ 
(όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-11-1994, και κατοικεί στο 

Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.06.2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/5765/29.09.2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ ΠΙΛΛΑΤΙ σε ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΛΛΑΤΗΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος.

Με την Φ.35196/2017/0005860/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 11.11.2015 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙ (όνομα) 
ΧΟΣΕ (πατρώνυμο) ΓΙΟΝΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 02-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2009 
σύμφωνα με την αριθ. 14842/53 16.12.2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

Με την Φ.22801/2017/0001531/28-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
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γίνεται αποδεκτή η από 30-09-2015 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ 
(όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 19390/23 22-12-2016 βεβαίωση της Περιφερεια κής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 

ανήλικος.

Με την Φ.22800/2017/0001529/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-09-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 19390/24 22-12-2016 βεβαίωση της Περιφερεια κής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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.20296/2016/0014407/28-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-10-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΦΑΖΙ 
(όνομα) ΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 19300/11 20-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενή-

λικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας της.

Με την Φ.34942/2016/0026370/28-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 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 23-10-2015 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΑΜΠΑΪ (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΙΣΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-11-1993, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει 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. 21020/46/18-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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.34268/2017/0003342/28-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 22-09-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (όνο-
μα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 20510/15/12.01.2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.34166/2017/0000173/08-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 30.03.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΡΕΚΑ 
(όνομα) ΤΖΟΝΛΙΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 5515/28/11-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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