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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.202947/2017/0014495/31-05-2017 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 6/03-02-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ Όνομα ΑΝΑΪΝΤΑ Όν. πατρός 
ΡΟΥΜΠΕΝ, γεν. 03-06-1973 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.205661/2017/0012383/31-05-2017 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 - Δυτικής 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 02-11-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΠΟ Όνομα ΛΕΩΝΙΔΑ Όν. πατρός ΜΕΝΤΙ, 
γεν. 09-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.137686/2017/0012381/31-05-2017 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 ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 12/31-03-
2016 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών που λειτουργεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 19-05-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ Όνομα ΜΕΛΑΝΙΑ Όν. πατρός 
ΒΑΧΑΝ, γεν. 18-02-1962 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.159547/2017/0012197/31-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄) 
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 19-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΗΔΟΝΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όν. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 06-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α491564, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

2. Με τη Φ.199646/2017/0013831/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 03-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΧΡΥΣΟΣ-
ΤΟΜΟΣ, γεν. 04-04-1981 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.201808/2016/0026850/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 18-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΠΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, 
γεν. 21-12-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.201797/2017/0013949/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 05-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΑΛΚΗΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 25-09-1972 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.200379/2017/0013824/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 28-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ Όν. 
πατρός ΣΑΒΒΑΣ, γεν. 09-06-1982 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.200312/2017/0013963/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 29-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΑΙΤ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ MAPI Όν. πατρός 
ΡΟΤΖΕΡ ΣΤΟΥΑΡΤ, γεν. 30-08-1982 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.201561/2017/0013808/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 23-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΝΤΗ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός 
ΔΗΜΟ, γεν. 24-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με τη Φ.201383/2017/0014446/31-05-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 10-11-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΖΙΑΚΟΥ Όνομα ΑΝΤΡΙΑ Όν. πα-
τρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 19-01-1988 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με τη Φ.205367/2016/0038076/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 10-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΤΣΗΣ Όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Όν. πατρός 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, γεν. 16-12-1966 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με τη Φ.202514/2017/0013894/31-05-2017 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, γίνεται δεκτή η από 03-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΟΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όν. πατρός ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ, γεν. 12-01-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.35336/2017/0009086/04-05-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-11-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού δημοτικού σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 28-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΦΙΤΙΜ (FITIM)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΤΡΕΝΤΕΛΙΝΑ (TRENDELINA).
2. Με τη Φ.35337/2017/0009087/04-05-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
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αποδεκτή η από 19-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΣΑΜΠΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 22-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ 
- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΦΙΤΙΜ (FITIM)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΤΡΕΝΤΕΛΙΝΑ (TRENDELINA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.36057/2015/0021238/04-05-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώ-
νυμο) ΤΣΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 26-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2. Με τη Φ.36056/2015/0021237/04-05-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) 
ΤΣΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
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 BJiTnlpa της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

      1. Με τη Φ.36304/2016/0000838/04-05-2017 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 76Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΧΙΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 18-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 18-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚ (MARK)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤΕ (EDMONDE).
2. Με τη Φ.36305/2016/0000839/04-05-2017 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 76Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΧΙΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 07-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 18-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚ (MARK)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤΕ (EDMONDE).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

      1. Με την αριθμ. Φ. 1206/2016/0000839/29-05-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-01-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 127/11-1-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθμ. Φ. 1418/2016/0001743/29-05-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΚΑΓΙΕΛΙΑΝ (όνομα) ΛΙΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΜΑΓΙΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
11-12-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16810/21-2-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
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