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Αρ. Φύλλου 834

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπ’αριθ. Φ.204628/2017/0004617/28-02-2017
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 63/20-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΠΟΒΑ Όνομα ΣΟΝΙΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ,
γεν. 27-09-1985 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’αριθ. Φ.202419/2017/0003976/28-02-2017
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 25/31-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΧΑ Όνομα ΑΧΜΕΤ Όν. πατρός ΙΜΕΤ, γεν.
04-12-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’αριθ. Φ.201930/2017/0003975/28-02-2017
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 1/23-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 24-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΑΝΤΣΙΡ Όνομα ΓΚΕΟΡΓΚΕ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΕ, γεν. 24-08-1969 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’αριθ. Φ.201697/2017/0003979/28-02-2017
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 66/06-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 29-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΛΟ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 17-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’αριθ. Φ.138550/2017/0004606/28-02-2017
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 υπ’ αριθ. 2079/
8-10-2014 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας με το οποίο έγιναν ομόφωνα δεκτές οι από 17-7-2013
αντιρρήσεις που υπέβαλε η αιτούσα κατά του υπ’ αριθ.
28/06-12-2012 πρακτικού του Τμήματος Αστικής Κατάστασης Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γίνεται δεκτή
η από 13-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΙΝΤΙΚ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒΑ Όν. πατρός
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 10-12-1982 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’αριθ. Φ.114822/2017/0004594/28-02-2017
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' αριθ. 21/
09-06-2015 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνεται δεκτή η από 07-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΥΡΙΑΚΟΒΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 13-09-1942 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’αριθ. Φ.202848/2017/0004808/28-02-2017
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 35/17-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΖΙΜΠΕΚ Όνομα ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ ΕΛΕΝΑ Όν.
πατρός ΜΑΡΕΚ, γεν. 22-08-1990 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Τεύχος Β’ 834/15.03.2017

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπ’αριθ. Φ.198782/2016/0027966/28-02-2017
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 21/16-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου
της Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 12-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΣΙ Όνομα ΣΟΣΕ Όν. πατρός ΑΣΛΛΑΝ,
γεν. 08-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’αριθ. Φ.198287/2016/0030732/28-02-2017
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 22/17-04-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 01-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΛΑΤΣΙ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ 'Ον. πατρός
ΜΠΕΚΙΡ, γεν. 19-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’αριθ. Φ.197795/2016/0027638/28-02-2017
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 33/24-09-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
11-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΝΤΣΑ Όνομα ΓΙΩΡΓΗ Όν. πατρός ΛΑΖΙ,
γεν. 15-01-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπ’αριθ. Φ.198958/2017/0003045/15-02-2017
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 20/03-04-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
01-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΛΑ Όνομα ΑΝΤΟΝΕΛ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ,
γεν. 09-09-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την υπ’αριθ. Φ.198225/2016/0038328/15-02-2017
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 18/21-04-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς & Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
10-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΝΑΡ Όνομα ΜΟΧΑΜΕΝΤ Όν. πατρός
ΜΠΑΡΕΚ, γεν. 01-01-1967 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’αριθ. Φ.199775/2017/0003367/15-02-2017
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 54/23-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 08-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΑΦΙΛΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα
ΑΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ, γεν. 15-10-1980 στην
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση του τέκνου.
Με την υπ’ αριθ. Φ.20036/2017/0001453/02-02-2017
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 18-11-2015 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΖΑΡΑ (επώνυμο) ΜΠΑΤΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΛΑΜ ΝΑΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-1999, και
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-09-1995 και ο
πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΤΙ (ΒΗΑΤΤΙ)
(κύριο όνομα) ΓΚΟΥΛΑΜ ΝΑΜΠΙ (GHULAM ΝΑΒΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΣΑΡ (KAUSAR)
(κύριο όνομα) ΓΚΑΖΑΛΑ (GHAZALA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με την υπ’ αριθ. Φ.35390/2015/0018494/02-02-2017
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 23-11-2015 δήλωση -αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 υπ’ αριθ.
16287/35/22-1-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με την υπ’ αριθ. Φ.38777/2017/0000625/02-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 08-06-2016 αίτημα του (επώνυμο)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-1971,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπού.
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(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση του τέκνου.

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση του τέκνου.

Με την υπ’ αριθ. Φ.35432/2015/0018625/02-02-2017
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 24-11-2015 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 22-08-2002 και ο
πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
(κύριο όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (GRISELDA).

Με την υπ’ αριθ. Φ.34786/2017/0001316/13-02-2017
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 15-10-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο)
ΣΚΟΡΡΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ,
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
27-08-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΡΡΑ (SKORRA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΡΡΑ (SKORRA)
(κύριο όνομα) ΝΤΕΣΙΡΑ (DESHIRA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπού.
Με την υπ’ αριθ. Φ.39727/2017/0001304/02-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 29-07-2016 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΛΑΣ (όνομα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2014, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την υπ’ αριθ. Φ.34958/2016/0025562/09-02-2017
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. 2 του άρθρου 1B του
Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 26-10-2015 δήλωση - αίτηση
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑΡΑΕΒΑ
(όνομα) ΑΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΖΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 21-12-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει
αποφοιτήσει την 30-06-2015 από τη ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπ’ αριθ. Φ.6718/2017/0000655/24-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 19-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΤΑ (ΚΙΤΑ) ΙΛΝΤΑ (ILDA) ον.
πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α231232, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-12-1963 και κατοικεί
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1756/2016/0003100/22-022017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΩΗ (επώνυμο)
ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
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
15-06-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (DOKA)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (DOKA)
(κύριο όνομα) ΕΝΕΪΝΤΑ (ENEJDA)
2. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1747/2016/0003106/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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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 17-10-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 18-09-2001 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1754/2016/0003097/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΣΕΛΝΤ
(επώνυμο) ΚΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 06-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΓΚΑ (KENGA)
(κύριο όνομα) ΡΙΖΑ (RIZA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΓΚΑ (KENGA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1751/2016/0003088/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 17-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΓΚΡΕΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΧΟΥΣΙ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 27-02-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΙ (HUSHI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΙ (HUSHI)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
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5. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1750/2016/0003086/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 17-10-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 17-07-2001 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
6. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1748/2016/0003083/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 17-10-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΕΪΝΤΑ
(επώνυμο) ΜΕΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 26-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΚΑ (MECKA)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΚΑ (MECKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (BUKURIE).
7. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1744/2016/0003059/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 13-10-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΦΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 04-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΛΑΪ (FILAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΛΑΪ (FILAJ)
(κύριο όνομα) ΖΕΓΚΙΝΕ (ZEGJINE).
8. Με την υπ’ αριθ. Φ. 1741/2016/0003075/22-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 12-10-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 02-02-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΖΙ (LEZI)
(κύριο όνομα) ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΖΙ (LEZI)
(κύριο όνομα) ΣΤΟΛΙ (STOLI).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπού.
Με την υπ’ αριθ. Φ.6914/2017/0000256/24-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 12-01-2017 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΗΣ (όνομα) ΑΚΟ
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2015, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/
2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 1Α του
Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ.2787/2016/0002505/21-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (επώνυμο) ΧΑΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (ΗΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (ΗΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΛΛΑΝΤΟΥΣΕ (DALLANDYSHE).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.2786/2016/0002504/21-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΧΑΚΑ (πατρώνυμο)
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2007,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (ΗΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (ΗΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΛΛΑΝΤΟΥΣΕ (DALLANDYSHE).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.2785/2016/0002503/21-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (πατρώνυμο) ΡΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 01-07-2002
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (REXHEPI)
(κύριο όνομα) ΡΑΣΙΜ (RASIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (REXHEPI)
(κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ.2783/2016/0002501/21-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 02-01-2003
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA)
(κύριο όνομα) ΝΤΥΛΙΑΝ (DYLIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA)
(κύριο όνομα) ΙΝΤΑ (IDA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 1Α του
Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ.2777/2016/0002489/03-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
03-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΚΑΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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
24-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΑΛΛΑ (SHKALLA)
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(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΓΚΟΥΝΙ (SHGUNI)
(κύριο όνομα) ΚΙΜΕΤΕ (ΚΙΜΕΤΕ).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.2776/2016/0002488/03-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΟΓΚΡΕΝΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 02-04-1998
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΓΚΡΕΝΙ (OGRENI)
(κύριο όνομα) ΠΕΡΕΝΤ (PERENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΓΚΡΕΝΙ (OGRENI)
(κύριο όνομα) ΧΟΥΡΜΑ (HURMA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.2775/2016/0002487/03-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
27-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΦΙ
(πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 05-08-2005
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΦΙ (KULLAFI)
(κύριο όνομα) ΦΙΚΙΡΙ (FIQIRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΦΙ (KULLAFI)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ.2773/2016/0002485/03-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
19-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΕΝΤ (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙ
(πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
29-05-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙ (VLADI)
(κύριο όνομα) ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙ (VLADI)
(κύριο όνομα) ΕΜΑ (ΕΜΑ).
5. Με την υπ’ αριθ. Φ.2772/2016/0002484/03-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
12-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 31-08-2001
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA)
(κύριο όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
6. Με την υπ’ αριθ. Φ.2771/2016/0002483/03-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
12-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 31-08-2001
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA)
(κύριο όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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