
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς , ΚΟΚΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟ (KOKURI 
MARKO).

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, 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.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, 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.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ. 17884/2016/0028357/24-04-2017 από-
φαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ (BEDULI) ΕΡΙΟ-
ΝΑ (ERJONA) ον. πατρός ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 

με αριθμό Α432226, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-12-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

2. Με την Φ. 18480/2016/0026932/24-04-2017 απόφα-
ση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΝΤΑΤΣΗ (DACI) ΕΛΕΝΗ (ELENI) ον. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α497282, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1958 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

3. Με την Φ. 18504/2016/0026933/24-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 07-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΖΙΩΡΗ (BOZHORI) ΜΑΡΙΑ 
(MARIA) ον. πατρός ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α486618, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

4. Με την Φ. 18673/2016/0026936/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΕΝΑ (LENA) ΠΟΛΥΞΕ-
ΝΗ (POLIKSENI) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α479950, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-06-1961 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ.

5. Με την Φ. 18806/2016/0026943/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
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της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΑΤΣΗ (TACI) 
ΒΕΝΕΡΑ (VENERA) ov. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α479664, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

6. Με την Φ. 18915/2016/0026945/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-07-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΑ 
(NIKOLLA) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (MILTJADH) ον. πατρός ΑΡΚΙΛΕ 
(ARQILE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α371759, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1977 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

7. Με την Φ. 19193/2016/0026954/24-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΜΠΕ (ΒΙΒΕ) ΗΛΙΑΣ (ILIA) ov. 
πατρός ΝΕΣΑΤ (NESHAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α403764, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

8. Με την Φ. 19192/2016/0026953/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΕΔΗΣ (REDHI) ΣΤΑΥΡΟΣ 
(STAVRI) ον. πατρός ΚΟΣΜΑΣ (ΚΟΖΜΑ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α501015, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1955 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

9. Με την Φ. 18900/2016/0026944/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-07-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΡΚΟ (MARKO) 
ΝΙΚΟΛΛΑΚΗΣ (NIKOLLAQ) ον. πατρός MAΪ (MAJ), κα-
τόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500916, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 28-05-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ -
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

10. Με την Φ.18805/2016/0026942/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΗΣ (NACI) 

ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός ΑΛΚΗ (ALQI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α406512, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-01-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ.

11. Με την Φ.19121/2016/0026950/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΟ (PACO) ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 
(ARTEMISA) ον. πατρός ΦΩΤΟ (FOTO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α322623, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-1962 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-
ΝΗΣ.

12. Με την Φ.19133/2016/0026951/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΡΤΙΡΗ (MERTIRI) 
ΓΚΕΡΤΑ (GERTA) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κα-
τόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α458226, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ.

13. Με την Φ.18793/2016/0026940/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΤΗ (ΜΙΤΙ) ΕΛΙΝΤΙΟΝΑ 
(ELINDJONA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α500296, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-04-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.

14. Με την Φ.18797/2016/0026941/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΤΗ (ΜΙΤΙ) ΑΝΤΩΝ (ANDON) 
ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α500318, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1987 και κατοικεί 
στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.

15. Με την Φ.18790/2016/0026939/24-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗΣ (PRIFTI) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(GJERGJI) ον. πατρός ΜΗΤΡΟ (MITRO), κατόχου του Ειδι-
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κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α332177, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1960 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

 (2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς , ΚΟΚΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟ 

(KOKURI MARKO) .

 Με την αριθ. Φ.1170/2017/0004520/ απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής ανακαλείται η με αριθ. Φ. 1170/2011/0005525/
03-05-2012 απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1705/Β/16-05-2012), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομο-
γενούς KOKURI (ΚΟΚΟΥΡΗ) MARKO (ΜΑΡΚΟ) του ILIA 
(ΗΛΙΑ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-1936 και 
κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
γιατί απεβίωσε προγενέστερα της έκδοσης και δημοσί-
ευσης της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.5015/2017/0000383/12-04-2017 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 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΡΕΪΑ 
(πατρώνυμο) ΙΟΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μη-
τέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-03-2003 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και ο 
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΡΕΪΑ (MOREJA) (κύριο όνομα) 

ΙΟΑΝ (JOAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΡΕΪΑ (MOREJA) (κύριο όνομα) 

ΒΕΤΡΙΝΑ (VETRINA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

(4)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.5016/2017/0000386/12-04-2017 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 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΡΕΪΑ 
(πατρώνυμο) ΙΟΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η 
μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-03-2003 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος ορι-
στικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΡΕΪΑ (MOREJA) (κύριο όνομα) 

ΙΟΑΝ (JOAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΡΕΪΑ (MOREJA) (κύριο όνομα) 

ΒΕΤΡΙΝΑ (VETRINA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(5)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.3201/2017/0001209/12-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΟΥΚΑ (ZHUKA) ΛΑΖΑΡΟΣ 
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(LLAZI) ον. πατρός ΠΕΤΡΑΚΗ (PETRAQ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α427963, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-1967 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4001/2017/0000332/20-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 08-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΤΖΩΝΙ 
(επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (XHEMAJ) (κύριο όνομα) 
ΓΚΕΝΣΙ (GENCI).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (XHEMAJ) (κύριο όνομα) 
ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).

2. Με την Φ.4002/2017/0000333/20-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 08-03-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΧΑΝΚΟ (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΣΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2003, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-08-2002 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (XHEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΑΪ (XHEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA). 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  

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