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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ. 17376/2016/0019051/02-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛ-

Αρ. Φύλλου 596

ΜΑΛΑΚ (όνομα) ΜΑΡΛΙΝ (πατρώνυμο) ΜΙΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 07-12-1995, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 11500/20/07-10-2015
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ. 17506/2016/0019060/09-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 15-12-2015 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠ (όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΕΝΕΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 11495/15/
30-9-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ. 17479/2016/0019818/02-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 07-09-2015 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΑ
(όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1989, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
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σύμφωνα με την αριθ. 8200/15/6-8-2010 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Τεύχος Β’ 596/24.02.2017

σύμφωνα με την αριθ. 18180/14/29-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ. 18684/2016/0025278/02-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
15-03-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο)
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-1998, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. 11795/95/21-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 18580/2016/0024960/02-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
08-03-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 11800/102/19-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ. 16378/2015/0012087/09-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 23-09-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ANNA-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016

1. Με την Φ. 17600/2016/0000268/02-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
07-01-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΖΟΥΠΑ (πατρώνυμο) ΚΟΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 11635/75/8-10-2015 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 16972/2016/0021841/02-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
03-11-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. 11795/137/16-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ. 16229/2016/0016683/02-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
07-09-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΙ (πατρώνυμο)
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
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αριθ. 19324/25-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ. 15628/2016/0019828/09-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 12730/2/6-9-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ. 15591/2016/0016451/02-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ (όνομα) ΓΚΙΡΣΕΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΙ, που
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 12-08-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα
με την αριθ. 5515/16/10-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ. 16078/2016/0016453/02-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΗ
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(όνομα) ΚΛΑΪΝΤ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 11034/32/19-10-2010
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από
ΚΛΑΪΝΤ ΣΕΛΜΑΝΗ σε ΚΛΑΪΝΤ ΣΕΛΜΑΝΗΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 18712/2016/0004582/09-01-2017 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 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 15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 27-12-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΙ (GOROVECI) (κύριο
όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΙ (GOROVECI) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MAPJANA).
2. Με την Φ. 18711/2016/0004578/09-01-2017 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 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 15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 26-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΙ (GOROVECI) (κύριο
όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΙ (GOROVECI) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MAPJANA).
3. Με την Φ. 18672/2016/0004333/02-01-2017 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 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
10-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΣΤΗΒΕΝ (επώνυμο) ΤΟΠΟΒΙΤΙ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, 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 26-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΒΙΤΙ (TOPOVITI) (κύριο όνομα) ΦΡΕΝΤΙ (FREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΒΙΤΙ (TOPOVITI) (κύριο όνομα) ΕΥΑ (EVA).
4. Με την Φ. 17185/2015/0015576/02-01-2017 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 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 19-11-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 23-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 18380/2016/0024838/02-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης 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 23-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΟ
(επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 15-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (ΧΗΕΚΑ) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΟ (PIRO) (κύριο όνομα) ΝΤΟΛΟΡΕΖΑ (DOLOREZA).
2. Με την Φ. 18631/2016/0004246/02-01-2017 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 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 10-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝΟ (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 06-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (ABAZAJ) (κύριο όνομα) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΦΛΑ (ZIFLA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
3. Με την Φ. 18546/2016/0003843/02-01-2017 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 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 03-03-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΚΑΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 12-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΟΥΣΙ (KALLUSHI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΟΥΣΙ (KALLUSHI) (κύριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA)
4. Με την Φ. 18572/2016/0004075/02-01-2017 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 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 08-03-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ
(επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΙΝΑΣ, 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 25-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΠΙ (PLEPI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜΕ (GEZIME).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 16125/2017/0001120/02-02-2017 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 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 28-09-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙΝΤ
(επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA).
2. Με την Φ. 17221/2017/0000691/02-02-2017 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 76/Α’)
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 24-11-2015 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 20-01-2000 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA)
3. Με την Φ. 16124/2017/0001126/02-02-2017 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 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 28-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο)
ΟΣΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 17830/2016/0000950/06-02-2017 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 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 21-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΥΛΒΙΑ (επώνυμο)
ΦΕΧΡΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙ-
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ΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 09-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΧΡΑΤΑΪ (FEHRATAJ) (κύριο
όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΝΤΙΑΝΑ (ERIDIANA).
2. Με την Φ. 17820/2016/0000934/06-02-2017 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 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 21-01-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 19-09-2000 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΝΙ (BEGANJI) (κύριο όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΝΙ (BEGANJI) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με την Φ. 17829/2016/0000949/06-02-2017 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 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 21-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο)
ΦΕΧΡΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 09-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΧΡΑΤΑΪ (FEHRATAJ) (κύριο
όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΝΤΙΑΝΑ (ERIDIANA).
4. Με την Φ. 18062/2016/0001802/06-02-2017 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 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’),
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γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΡΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 15-03-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα)
ΡΙΝΑ (RINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ. 17859/2016/0022180/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2015 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ
(όνομα) ΜΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 14800/2/4-10-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματος του από ΜΑΡΚΟ σε Μάρκος.
2. Με την αριθ. Φ. 17520/2016/0022170/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-12-2015 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝTΕΜΑ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΑΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 εννέα τάξεων πρω-
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τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. 11795/82/07-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ. 17515/2016/0021796/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 15-12-2015 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΑ
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 12945/40/20-11-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ. 16885/2016/0021284/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 07-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΟΡΕ (όνομα)
ΙΩΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2004 σύμφωνα με την αριθ. 2808/73/30-03-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από
ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΟΡΕ σε ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΡΕ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ. 16376/2016/0020968/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ
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217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2015 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΟΓΚΑ (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. 12730/19/6-9-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ. 17617/2016/0022172/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 12-01-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΕΛΑΡΙ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 11285/256/24-09-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ. 15365/2016/0021319/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 13-10-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΡΑΤΙ (όνομα) ΜΠΟΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1985, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2003 σύμφωνα με την αριθ. 6520/6/6-4-2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ. 17919/2016/0021055/06-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (όνομα) ΜΑΡΙΕΛ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
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συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 11883/63/21-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο
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εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΜΑΡΙΕΛ
ΚΑΤΣΑ σε ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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