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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπoύ.

Με την Φ.199730/2017/0001013/31.1.2017 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 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 55/24.9.2015 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 1.11.2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΚ Όνομα ΣΑΤΖΑΝΤ ΑΚΜΠΑΡ Όν. πα-
τρός ΝΤΙΓΟΥΑΝ, γεν. 21.7.1973 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.203687/2017/0001011/1.2.2017 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 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 45/21.6.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 6.11.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΤΣΕ Όνομα ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΕΡ, γεν. 24.2.1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203662/2017/0001468/1.2.2017 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 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 48/30.6.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 4.3.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΑΤΙ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ, 
γεν. 5.3.1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.82815/2016/0037927/1.2.2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 
9.5.2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ Όνομα ΙΝΕΣΑ Όν. πατρός ΛΕΟ-
ΝΙΝΤ, γεν. 20.1.1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4.- Με την Φ.136855/2016/0036907/1.2.2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 7/23.2.2016 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνεται 
δεκτή η από 16.6.2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΡΕΕΒΑ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΚΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΩΡΓΚΗ, γεν. 6.5.1975 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.203987/2017/0001352/1.2.2017 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 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 51/12.7.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 18.12.2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΟΡΙΑΝΤ Όν. πατρός ΕΝΓΓΕΛ, 
γεν. 23.11.1988 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 την Φ.18003/2016/0023721/15.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 2.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΗ (επώνυμο) ΑΖΕΡ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
4.4.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτη-
ση 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 19.2.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΕΡ (AZER) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΣΤΑ (BASHTA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΑΛΙ (GHALI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙ 

(MARI).
2.- Με την Φ.18872/2016/0005443/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 24.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-

ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΝΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΕΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25.12.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
27.4.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΡΕΣ (SURESH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΝΤΖΙΤΑ (RANJITA).
3.- Με την Φ.18871/2016/0005441/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 24.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝ - ΝΤΙΠ (επώνυμο) 
ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΕΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 3.11.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
7.4.1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΡΕΣ (SURESH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΝΤΖΙΤΑ (RANJITA).
4.- Με την Φ.18014/2016/0001653/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 2.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 8.7.2009, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 4.7.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΙ (BULI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΙ (ANDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΙ (BULI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.18064/2016/0001804/14.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 4.2.2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΡΟ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11.5.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
5.9.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2.- Με την Φ.18138/2016/0002175/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 9.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΡΑ (επώνυμο) ΕΛ-
ΧΑΛΙΦΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 27.9.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
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 
12.8.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΧΑΛΙΦΑ (ELKHALIFA) (κύριο 

όνομα) ΣΑΜΙ (SAMY)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΟΥΡΑ (NAWARA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΠΑΧ (SABAH).
3.- Με την Φ.17912/2016/0001322/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 28.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΚΡΟΜΜΥΔΑ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16.9.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΥ, 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 μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 

18.1.2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΟΜΜΥΔΑ (KROMIDHA) (κύριο 

όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΟΜΜΥΔΑ (KROMIDHA) (κύριο 

όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
4.- Με την Φ.17909/2016/0001318/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 28.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (επώνυμο) 
ΚΡΟΜΜΥΔΑ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 6.3.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΥ, 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 μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18.1.2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΟΜΜΥΔΑ (KROMIDHA) (κύριο 

όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΟΜΜΥΔΑ (KROMIDHA) (κύριο 

όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την αριθμ. Φ.5502/2016/0022595/14.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 15.10.2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΣ 
(όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6.8.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 30.6.2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 16100/5/20.10.2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΣΚΕΝΤΕΡΑΣ σε 
Σκεντεράση.
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2.- Με την αριθμ. Φ.17863/2016/0019341/19.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29.9.2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΧΙΑ 
(όνομα) ΓΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 6.6.1989, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2006 σύμφωνα με την αριθμ. 11093/26/1.8.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.6911/2016/0024149/15.12.2016 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 3.9.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (επώνυμο) 
ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.11.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
1.7.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ 

(HARUTYUNYAN) (κύριο όνομα) ΑΡΜΕΝ (ARMEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ 

(HARUTYUNYAN) (κύριο όνομα) ΑΣΧΕΝ (ASHKHEN).
2.- Με την Φ.16864/2016/0021564/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27.10.2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΡΕΖΚ (πατρώνυμο) ΦΑΡΧΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30.6.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 1.1.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΖΚ (REZK) (κύριο όνομα) ΦΑΡ-

ΧΑΝ (FARHAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΤΙΑ (ATIA) (κύριο όνομα) ΜΑΧΑ 

(MAHA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.5374/2016/0022309/8.12.2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31.8.2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΗΡΑΚΛΗΣ (επώνυμο) ΣΜΑΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΟΥΣΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
1.4.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 7507/7/1.6.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.16342/2016/0018257/14.12.2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 29.9.2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΣΙΝΤΕ (επώνυμο) ΣΕΡΟ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 1.10.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥ-
ΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11140/22/2.8.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3.- Με την Φ.18797/2016/0023779/15.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, 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 
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18.3.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΝΙ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
8.1.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 30.6.2015 σύμφω-
να με την αριθμ. 12425/159/13.11.2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.18736/2016/0004690/15.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 17.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) 
ΓΙΕΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21.7.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 7.11.2002 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΕΣΙΛΙ (JESHILI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΕΣΙΛΙ (JESHILI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2.- Με την Φ.18710/2016/0023627/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 15.3.2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ 
(επώνυμο) ΓΚΕΛΕ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.4.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙ-
ΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 24.1.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΕ (GELE) (κύριο όνομα) ΙΛΙ-

ΡΙΑΝ (ILIRJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΕ (GELE) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑ (EGLA).
3.- Με την Φ.18737/2016/0004691/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 17.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΑ (επώνυμο) 
ΓΙΕΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21.7.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 7.11.2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΕΣΙΛΙ (JESHILI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΕΣΙΛΙ (JESHILI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.18565/2016/0004059/19.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 8.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΑ (επώνυμο) ΚΑ-
ΡΟΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29.5.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 29.6.2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΟΛΙ (KAROLLI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΟΛΙ (KAROLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΑΝΤΑ (VIOLLANDA).
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2.- Με την Φ.18561/2016/0004054/19.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 8.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.7.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, 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 μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25.8.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ (MBRAKULLI) (κύ-

ριο όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ (MBRAKULLI) (κύριο 

όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
3.- Με την Φ.18399/2016/0003326/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (επώνυμο) 
ΤΣΕΝΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 2.1.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 1.1.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΟΛΛΑΡΙ (CENOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΧΕΡΜΑΛ (HERMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΟΛΛΑΡΙ (CENOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
4.- Με την Φ.18397/2016/0003324/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙ (επώνυμο) ΤΣΕ-
ΝΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16.6.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΥ, 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 
1.1.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΟΛΛΑΡΙ (CENOLLARI) (κύριο 
όνομα) ΧΕΡΜΑΛ (HERMAL)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΟΛΛΑΡΙ (CENOLLARI) (κύριο 
όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.17647/2016/0000461/19.12.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 12.1.2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΪΤ (επώνυ-
μο) ΝΤΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27.1.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28.11.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΚΑΪ (DEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΚΑΪ (DEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΠΑΚΕ (ZAMBAKE).
2.- Με την Φ.17742/2016/0024071/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 19.1.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο) ΙΜΕ-
ΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26.9.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25.7.2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΕΡΑΪ (IMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΕΡΑΪ (IMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).
3.- Με την Φ.18381/2016/0003153/19.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781Τεύχος Β’ 462/16.02.2017

σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΣΟΛ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΛΙΑ (πατρώνυμο) ΚΛΕΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 5.10.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙ-
ΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 2.3.2003 και η μητέρα του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΑ (BALLIA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΑΝΤ (KLEAND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
4.- Με την Φ.18382/2016/0003158/15.12.2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23.2.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΧΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΝΕΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20.10.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 21.12.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΝΕΡΙ-

ΤΑΝ (NERITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ 

(MIRELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

Με την αριθμ. Φ.22890/2016/0023811/14.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 29.11.2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΙΖΙΚΟΒ (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 15.6.1984, για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την αριθμ. Φ.17358/2016/0019442/19.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 3.12.2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΣΙ 
(όνομα) ΣΤΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΘΕΟΦΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15.10.1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 12853/103/19.11.2015 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΣΤΙΛΙΑΝ 
ΒΕΣΙ σε ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΣΗΣ.

2.- Με την αριθμ. Φ.15167/2016/0017512/19.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 2.11.2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΛΙΝΑ 
(όνομα) ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΝΑΔΙ, που γεννήθηκε 
στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 11.12.1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. 10350/22/12.7.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.17051/2016/0019454/19.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10.11.2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΤΣΑ 
(όνομα) ΑΡΙΟΛ (πατρώνυμο) ΜΙΚΑΪΛ, που γεννήθηκε 
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15.4.1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30.6.2004 σύμφωνα με την αριθμ. 
11285/13/23.9.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου του από ΑΡΙΟΛ ΣΑΛΤΣΑ σε ΑΡΙΟΛ ΣΑΛΤΣΑΣ.

4.- Με την αριθμ. Φ.17052/2016/0019456/19.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 10.11.2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-

πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΙΛΑ 
(όνομα) ΜΕΓΚΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31.12.1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 11445/114/1.10.2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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