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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202018/2016/0037782/08-02-2017 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 7/01-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 22-02-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΑΚΗ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ, γεν. 01-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.201655/2017/0002082/08-02-2017 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 08/05-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
29-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΠΟΥΖΙ Όνομα ΜΑΡΙΟ Όν. πατρός 
ΑΓΚΡΟΝ, γεν. 08-09-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 199459/2017/0002243/08-02-2017 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 21/28-08-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 11-11-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΚΑ Όνομα ΕΛΣΜΙΡ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, 
γεν. 26-04-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.197959/2017/0002651/08-02-2017 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 10/2015/26-05-2015 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 03-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΜΑΪ Όνομα ΚΕΡΙΜΕ Όν. πατρός ΑΛΕΜ, 
γεν. 23-03-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.203592/2016/0026605/08-02-2017 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 15/02-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 11-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΚΟΥΠΙ Όνομα ΑΝΙΕΖΑ Όν. πατρός ΝΙΑΖΙ, 
γεν. 17-02-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.200167/2016/0038306/08-02-2017 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 32/26-11-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 30-10-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΛΗΝΙΑΔΗ Όνομα ΑΘΗΝΑ Όν. πατρός 
ΟΛΕΓΚ, γεν. 09-12-1975 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.198165/2017/0000211/08-02-2017 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 56/14-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-04-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΖΙ Όνομα ΜΝΤ ΣΑΓΙΕΝΤ Όν. πατρός ΜΝΤ 
ΝΟΥΡΟΥΛ ΧΟΚ, γεν. 01-01-1974 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.201266/2016/0036472/08-02-2017 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 2/14-01-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΟΥΤΣΕΡΗ Όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Όν. πα-
τρός ΓΚΕΡΓΚ, γεν. 01-11-1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 197794/2017/0002895/08-02-2017 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 4/21-01-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΟΥΑΝΤ Όνομα ΙΓΙΑΝΤ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 12-04-1971 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.204101/2017/0002193/07-02-2017 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 24/30-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΗ Όνομα ΕΦΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, 
γεν. 15-07-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 131878/2017/0002034/07-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον 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 υπ’ αριθμ. 25/
07-09-2016 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, γίνεται δεκτή η από 22-08-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ 'Ον. πατρός ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 09-09-1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 197968/2017/0002274/08-02-2017 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 20/29-04-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 24-03-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ Όνομα ΤΟΝΤΟΡΚΑ 'Ον. πατρός 
ΙΒΑΝ, γεν. 03-09-1953 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 131999/2017/0002028/07-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον 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 υπ’ αριθμ. 22/17-06-2015 
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γί-
νεται δεκτή η από 02-03-2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΤΣΙ Όνομα ΜΥΡΣΙΝΗ 'Ον. πατρός ΡΑΜΑ-
ΖΑΝ, γεν. 22-02-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.204049/2016/0030352/07-02-2017 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 22/11-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΡΙΓΚΟΜΠΙΟΥΚ Όνομα ΟΛΕΓΚ Όν. πατρός 
ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 09-07-1992 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.35443/2015/0018640/26-01-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-11-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΕΝΙΑ (επώνυ-
μο) ΑΖΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΝΕΤΖΜΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 09-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (AZIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΕΤΖΜΕΝΤΙΝ (NEXHMEDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (ΑΖΙΖΑJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
2. Με την Φ.35445/2015/0018643/26-01-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 25-11-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) API (επώνυ-
μο) ΑΖΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΝΕΤΖΜΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 09-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (AZIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΕΤΖΜΕΝΤΙΝ (NEXHMEDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (ΑΖΙΖΑJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.35323/2015/0018200/27-01-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΝΟ (επώνυμο) 
ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ (ZENUNLLARI) 

(κύριο όνομα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ (ZENUNLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝTΑ (ENKELEJDA).
2. Με την Φ.35322/2015/0018199/27-01-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυ-
μο) ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ (ZENUNLLARI) 

(κύριο όνομα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ (ZENUNLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 13609/2017/0001636/26-01-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 18194/69/17-2-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
    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.35742/2015/0019629/30-01-2017 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 09-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυ-
μο) ΠΕΡΓΚΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 15-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΕΓΚΑΪ (PERGJEGAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΕΓΚΑΪ (PERGJEGAJ) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.8958/2017/0001413/24-01-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-10-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΖΙΜ (επώνυμο) ΜΠΑΝΤΡ 
(πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 20510/23/12-1-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  

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