
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών.

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

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

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

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την αριθ. Φ. 11067/2016/0021232/20-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΑ 
(όνομα) ΓΙΟΛΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 9385/37/27-6-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών.

1.- Με την αριθμ. Φ.17743/2016/0026633/21-12-2016 
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 30-05-2016 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΑΒΡΟΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΕΟΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2.- Με την αριθμ. Φ.19813/2016/0026568/21-12-2016 
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 28-09-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2015, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ. 15495/2016/0017208/22-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 04-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΕΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑ (GABA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΛ (MARIEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑ (GABA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
2.- Με την Φ.15494/2016/0017211/22-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΕΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑ (GABA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΛ (MARIEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑ (GABA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ. 14553/2015/0019468/22.12.2016 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 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΝTΖIT (επώνυμο) 
ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
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 08-04-2000 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΜΑΪΛ (GURMAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) ΒΕΝΑ 

(VEENA).
2. Με την Φ. 14574/2015/0019509/22-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΛΛΑ-ΕΛΕΝΗ 
(επώνυμο) ΓΚΟΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 20-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΟ (GOGO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΟ (GOGO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
3. Με την Φ. 14570/2015/0019504/22-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΛΑΤΙΦΑΪ (πατρώνυμο) ΒΕΝΤΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 22-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΑΪ (LATIFAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΕΝΤΙΜ (VENDIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΑΪ (LATIFAJ) (κύριο όνομα) 
ΧΙΚΜΕΤΕ (HIQMETE).

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.4627/2016/0026328/21-12-2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
24-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την αριθ. 11093/31/1-8-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 14442/2016/0027711/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης 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 26-11-2015 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 16164/20/20-1-2016 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 14449/2016/0027717/21-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 26-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΛΟ (όνομα) 
ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω 

του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμ-
φωνα με την αριθ. 14360/51/8-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ. 14463/2015/0019146/21-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΡΙΣΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 13-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
2. Με την Φ. 14506/2015/0019288/21-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΜΑΖΑΪ (πατρώνυμο) ANTON, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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 του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 12-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΖΑΪ (MAZAJ) (κύριο όνομα) 

ANTON (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΖΑΪ (MAZAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
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3. Με την Φ. 14467/2015/0019153/21-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 13-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ. 14437/2015/0019078/21-12-2016 από-
φαση 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 26-11-2015 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΤΣΟΛΙ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
13.01.1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΙ (COLI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΙ (COLI) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2. Με την Φ. 14440/2015/0019084/21-12-2016 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
26-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΛΙ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 της δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 13-01-1998 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΙ (COLI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΙ (COLI) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
3. Με την Φ. 14478/2015/0019173/21.12.2016 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 26.11.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΣΜΙΑ (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21.07.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18.03.1998 και ο πατέ-
ρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (HASKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΤΖΙΜΤΑΡ (GUXIMTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (HASKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΤΑ (OLTA).

Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

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