
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την αριθμ. Φ.197179/2016/0002122/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-05-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 12-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 01-04-1941 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.197601/2015/0029219/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 23-06-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 23-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΩΡΓΟΥ Όνομα ΕΛΛΗ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ, γεν. 18-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.197602/2015/0029199/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 23-06-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 23-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΗΣ Όνομα ΣΩΚΡΑΤΗΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ, γεν. 01-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.200535/2016/0010744/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 02-10-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 02-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΓΙΟΣ Όνομα ΕΛΓΚΕΡ Όν. πατρός ΠΟΥΛ-
ΛΟΥΜΠ, γεν. 30-07-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.200528/2016/0010742/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 23-09-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 23-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΥ Όνομα ΕΓΓΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΚΩΣ-
ΤΑΣ, γεν. 09-04-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.197617/2015/0029431/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 03-06-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 03-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΖΑΤΗ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΑ Όν. πατρός ΚΩΤ-
ΣΙΟΣ, γεν. 07-12-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την αριθμ. Φ.200523/2016/0010524/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 02-10-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 02-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΓΙΟΥ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟΣ, γεν. 31-12-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την αριθμ. Φ.197614/2015/0029221/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 03-06-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 03-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, γεν. 19-09-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την αριθμ. Φ.197616/2015/0029224/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 03-06-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 03-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗ Όνομα ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Όν. πατρός ΛΑ-
ΜΠΗΣ, γεν. 27-10-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την αριθμ. Φ.197615/2015/0029223/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 
03-06-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡ-
ΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 03-06-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 04-09-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την αριθμ. Φ.197942/2016/0023672/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-

κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά 
την από 17-06-2015 έκθεση του Προξένου της Ελ-
λάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
17-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΖΕΛΗΣ Όνομα ΚΛΕΑΝΘΗΣ Όν. πατρός 
ΙΛΙΡ, γεν. 03-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την αριθμ. Φ.197952/2016/0023731/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 22-06-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 22-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΥ Όνομα ΠΑΝΟΡΕΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑΣ, γεν. 22-09-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνική Ιθαγένειας.

13. Με την αριθμ. Φ.197929/2016/0023625/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/τ.Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/τ.Α΄), του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά την από 16-06-2015 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 16-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΣΗ Όνομα ΕΛΕΑΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΗΣ, 
γεν. 29-03-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την αριθμ. Φ.196466/2016/0003873/14-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217/τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 
05-11-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 05-11-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΤΣΙΟΥ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛΗΣ, γεν. 14-04-1939 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

15. Με την Φ.197948/2016/0023709/14-06-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/
τ.Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 19-06-2015 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 19-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΗΣ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΟΣ, γεν. 29-01-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 
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(2)
    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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την αριθμ. Φ.1968/2016/0002452/ΑΚ/22-06-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΛΑΛ (επώνυμο) ΤΖΑΜΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-03-2003 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΕΤΑ (XHAMETA) (κύριο όνο-

μα) ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΕΤΑ (XHAMETA) (κύριο όνο-

μα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 
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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την αριθμ. Φ.1988/2016/0002639/ΑΚ/22-06-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 09-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 
(επώνυμο) ΑΝΤΖΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2008 και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 03-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΤΖΑΚΟΥ (ANXHAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΤΖΑΚΟΥ (ANXHAKU) (κύριο 

όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

 Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπής που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, 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. 

 Με την αριθμ. Φ.1976/2016/0002532/ΑΚ/22-06-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΤΑ (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΤΣΕ (πατρώνυμο) ΓΚΑΤΣΑΝΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 
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 
21-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (GUCE) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΤΣΑΝΙ (GACANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (GUCE) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΒΕΤΕ (SERVETE).

 Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ 

Ι

(5)
    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 αριθμ. Φ.1981/2016/0002604/ΑΚ/22-06-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 01-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ 
(επώνυμο) ΑΓΚΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΣΒΟΥ, 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 23-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΝΙ (AGANJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΜΙΡ (DASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΝΙ (AGANJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).

 Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022580407170004*
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