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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.100534/2016/0001487/
23-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης 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 20-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 01-09-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 26-07-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ. 100675/2016/0001908/23-02-2017

απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 25-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα την 11-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, 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 15-01-2000 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ (DURMISHI) (κύριο 

όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ (DURMISHI) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.100467/2016/0001101/21-02-2017

απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΟ 
(επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα την 04-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-09-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑΪ (GOGAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑΪ (GOGAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΙΟΝΑ (ERMIONA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ.100771/2016/0002108/

22-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-01-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΟΛ (επώνυμο) 
ΜΠΑΝΗ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 13-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων, 
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 30-06-2014, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16775/35/26-01-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αριθ. Φ.100678/2016/0001915/
22-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 25-01-2016 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΡΑΪΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 07-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11455/3/03-11-2015
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπ’ αριθ. Φ. 100761/2016/0002078/
23-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης 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 27-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΑΜΠΡΟ 
(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 25-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, 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 14-08-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 
ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενούς 

Αλλοδαπού 

 Με την υπ’ αριθ. Φ.108039/2016/0036546/23-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 07-12-2016 αίτημα του γονέα του 
ανήλικου (επώνυμο) ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΡΙΤΩΝ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννή-
θηκε στις Ην. Πολιτείες Αμερικής - ΗΠΑ την 22-03-2012, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

  Ι

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.99406/2016/0034675/01-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 02-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΑΛΑΣΙ (όνομα) ΟΥΕΝΤΗ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 11-08-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 11495/2/29-09-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής .

2. Με την υπ’ αριθ. Φ.99395/2016/0034665/01-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
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Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 02-12-2015 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΑΛΟ (όνομα) ΕΛΒΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 28-03-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 11445/88/30-09-2015 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

  Ι

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.100414/2016/0000882/
01-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης 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 14-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ 
(επώνυμο) ΚΑΖΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΙΛΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 16-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει δελτίο μόνιμης 
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΚΟΥ (CAZACU) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝ (LILIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΚΟΥ (CAZACU) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΪΑ (ΜΑΙΑ).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ. 100423/2016/0000905/01-03-2017

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 14-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΙΛΣΟΝ 
(επώνυμο) ΦΕΤΑΧΟΥ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννή-
θηκε στην Ελλάδα την 07-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, 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 12-07-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΧΟΥ (FETAHU) (κύριο όνο-

μα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΧΟΥ (FETAHU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARIETA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.99612/2017/0004020/20-02-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
14-12-2015 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΟΒΡΟΥΖ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 27-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων, 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 30-06-2014, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11630/64/15-10-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αριθ. Φ.98624/2017/0002656/28-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΟΒ (όνο-
μα) ΡΟΥΣΛΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΣΕΪΝ, που γεννήθηκε 
στην Ουκρανία την 04-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11445/53/30-9-2015 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

  Ι

(5)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αριθ. Φ.100441/2016/0001022/
03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΟΣ (επώνυμο) 
ΤΣΑΝΕ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην Ελ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7298 Τεύχος Β’ 846/15.03.2017

λάδα την 31-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων, 
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 υπ’ αριθ. 14360/27/08-12-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αριθ. Φ. 108233/2017/0001237/
03-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης 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 13-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ 
(επώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 24-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-06-2002 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ (HYSENI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΙΑΝ (MIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ. 100529/2016/0001478/

23-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης 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 20-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 

γεννήθηκε στην Ελλάδα την 08-02-2004, και κατοικεί στο 
Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα) 

ΧΑΒΑ (HAVA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ. 100463/2016/0001089/

23-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης 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 18-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΙ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 27-05-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο Αθηναίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-12-1998 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΣΒΙΛΙ (BUTURISHVILI) 

(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΑΛΙΔΗ (SAKHALIDI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΑ (MARIA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ  

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