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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικη.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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.

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.39924/2017/0004992/04-04-2017
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/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 02-09-2016 αίτημα του
(επώνυμο) ΔΑΛΛΑΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-041969, 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
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.37742/2017/0005349/04-04-2017
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/
τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 04-04-2016 αίτημα του πατέρα
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΑ (όνομα) ΑΚΟ
(πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-08-2015, 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

9

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

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

10

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ι

(3)
Με την αριθμ. Φ.39771/2017/0004667/23-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ
217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 04-08-2016 αίτημα του
(επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (όνομα) ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 10-11-1965, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2
του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Φ.35388/2017/0002335/04-04-2017
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/τ.
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α')
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2015 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ
(όνομα) ΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 αριθμ. 12425/108 11-112015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.
Με την αριθμ. Φ. 1867/2017/0004216/28-03-2017 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/τ.Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γί-
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νεται αποδεκτή η από 29-02-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΣΤΑΚΑΪ
(όνομα) ΜΠΕΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΛΕΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με
την αριθ. 16287/45/ 25-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικη.
Με την αριθμ. Φ.35769/2017/0001753/28-03-2017
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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/
τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΡΡΑΪ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΚ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-12-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 αριθμ. 15645/74/ 15-01-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση 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 αριθμ. Φ.34701/2017/0002578/28-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2015 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΜΠΙ
(όνομα) ΛΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-11-1989, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθμ. 16100/59/ 25-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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 αριθμ. Φ.35478/2017/0006625/30-03-2017
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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
26-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο)
ΜΕΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 09-03-1998 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΜΕΤΑΝ (ΜΕΤΑΝ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ. 1711/2017/0000476/27-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
20-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ANTONIO (επώνυμο) ΑΛΛΚΙΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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
12-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΑΛΛΚΙΑ (ALLKJA) (κύριο όνομα)
ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΖΕΪΝΕΛΙ (ZEJNELI) (κύριο όνομα)
ΕΛΟΝΑ (ELONA).
2. Με την αριθμ. Φ.2158/2017/0000999/27-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
23-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΜΙΚΕΛΕ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 4670/Β 25-09-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Φ.8649/2016/0018298/19-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από 27-10-2016 δήλωση
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΡΟΣΙ (όνομα) ΒΑΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
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ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 8325
15-09-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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