
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-
κο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 
9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 
ήταν ανήλικος.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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 τέ-
κνο 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.

10 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την αριθ. Φ.21576/2017/0016587/12-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-08-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΦΣΑ (επώνυμο) ΦΑΡΑΣΑΤ 
(πατρώνυμο) ΦΑΡΑΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI) (κύριο όνομα) ΦΑΡΑΣΑΤ 

(FARASAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΑ (TAHIRA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΦΦΑΤ (RIFFAT) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος .

 Με την αριθ. Φ.22237/2017/0013427/12-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 23-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΑΒΑΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(πατρώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 2470/17 / 17-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

  Ι

(3)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

 Με την αριθ. Φ.19310/2017/0016226/12-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 01-06-2017 δήλωση - αίτηση της αλλο-

δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (όνομα) ΑΡΙΟ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την
19-07-2012 από ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

  Ι

(4)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την αριθ. Φ.12940/2017/0015429/12-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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
18-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΚΑ (επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώ-
νυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. 8800/23 / 09-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

  Ι

(5)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την αριθ. Φ.35491/2017/0017747/06-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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΄), γίνε-
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ται αποδεκτή η από 30-11-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
(επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 08-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διαρκείας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSTA) (κύριο όνομα) 

ΚΩΣΤΑ (KOSTA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSTA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΑΝΝΑ (JOANA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την αριθ. Φ.36163/2017/0018036/01-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 04-01-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΩΗ (επώνυμο) 
ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕ 

(MARIE) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

   (7)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την αριθ. Φ.34783/2017/0017474/01-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-10-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-09-1999 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (BRAHIMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (BRAHIMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) .

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

  Ι

(8)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την αριθ. Φ.34784/2017/0017472/01-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 11-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (BRAHIMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (BRAHIMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) .

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

  Ι

(9)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την αριθ. Φ.35338/2017/0017992/01-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 19-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (NAZERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR) .
 ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (NAZERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

   Ι

(10)  
 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.41891/2017/0008728/31-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-04-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΠΡΙΚΙΑΝ 
(όνομα) ΣΙΡΑΝΟΥΣ (πατρώνυμο) ΑΡΑΜΑΪΣ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 29-09-1985, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 
σύμφωνα με την αριθ. 21482/7/22-12-2011 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

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