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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθ. Φ. 1020/2016/0002332/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-02-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (όνομα) ΜΕΣΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΖΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 1076/01-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ. 1019/2016/0002256/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (όνομα) ΑΟΥΤΙΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΖΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 1078/01-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθ. Φ.944/2016/0002238/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΖΓΚΑ (όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 12164/07-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθ. Φ. 1095/2016/0002281/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
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ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 3360/21-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 1000/2016/0002778/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΣΚΟΖΑ (όνομα) ΤΖΕΝΤΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣ-
ΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1995, και 
κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. 13186/18-1-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ. 1340/2016/0002675/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΑΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-1998, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΥΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 12379/21-10-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .

3. Με την αριθ. Φ. 1084/2016/0002252/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 

(επώνυμο) ΛΛΕΣΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1995, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΥΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 3682/28-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθ. Φ. 1105/2016/0002284/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΕΚΑΪ (όνομα) ΣΑΕΝΤ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 3486/21-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθ. Φ.957/2016/0002240/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΡΟΥΤΣΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣ-
ΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-1997, και 
κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 208/
13-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.897/2016/0001988/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
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κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2015 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ (όνομα) ΓΚΙΝΣΙΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 11297/23-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθ. Φ. 1061/2016/0002258/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-03-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΒΑΣΚΑ (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-08-1996, και 
κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. 2275/03-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.6805/2016/0008005/16-03-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΡΕΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 10-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΣΑΝΙ (BRESHANI) (κύριο 

όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΣΑΝΙ (BRESHANI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
2. Με την Φ.6867/2017/0000740/16-03-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΙΟΡΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 25-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (HATIJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (HATIJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την Φ.6868/2017/0000741/16-03-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (επώ-
νυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 25-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (HATIJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (HATIJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
4. Με την Φ.6803/2016/0007999/16-03-2017 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 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΝΟ (επώνυμο) 
ΚΑΝΤΑΓΚΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
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Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 03-06-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΑΓΚΙΣΒΙΛΙ (KADAGISHVILI) 

(κύριο όνομα) ΡΑΜΑΖΙ (RAMAZI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΑΣΒΙΛΙ (GELASHVILI) (κύριο 

όνομα) ΕΚΑ (ΕΚΑ).
5. Με την Φ.6305/2017/0000682/16-03-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΒΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 30-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (LIKAJ) (κύριο όνομα) ΦΑ-

ΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (LIKAJ) (κύριο όνομα) ΚΟΥ-

ΪΤΙΜΕ (KUJTIME).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
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