
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 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.

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

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

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 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.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 36668/2016/0002235/23-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16287/8/22-01-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

 (2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ. 36672/2016/0002243/23-11-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΝΑΣΙΟ (επώνυμο) ΝΟΥΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-06-2005, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΑΪ (NURAJ) 
κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΑΪ (NURAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 Με την αριθμ. Φ. 36736/2017/0022557/22-11-2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (όνομα) ΝΤΕΝΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 16-07-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτή-
σει την 06-05-2014 από του τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, της σχολής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με την αριθμ. Φ. 37161/2017/0024483/23-11-2017 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 συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΣΟΥΛ (όνομα) ΑΑΡΑΦΑ 
(πατρώνυμο) ΜΟΥΝΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 14842/26/15-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

     (5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 36288/2017/0024538/13-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΙΣΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
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 
06-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΜΙΣΛΙΜ (MISLIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΛΙΡΙΓΕ (LIRIJE).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

      (6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 36125/2017/0024520/13-11-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) ΣΠΕΤΡΟ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΕΤΡΟ (SPETRO)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (JACE)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

 (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 Φ. 35754/2017/0020011/13-11-2017 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΑ (πατρώνυμο) 
ΛΑΒΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 10-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΑ (CERRA)
(κύριο όνομα) ΛΑΒΝΤΕΡΙΜ (LAVDERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΑ (CERRA)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

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 Φ. 36124/2017/0017518/13-11-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (επώνυμο) ΣΠΕΤΡΟ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-07-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΕΤΡΟ (SPETRO)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (JACE)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

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 Φ. 36287/2017/0024421/13-11-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΙΣΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2002, 
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-11-2000 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΜΙΣΛΙΜ (MISLIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΛΙΡΙΓΕ (LIRIJE). 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

  (10)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ. 36566/2017/0024410/13-11-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
01-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΚΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΚΑ (MUSTAKA)
(κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΚΑ (MUSTAKA)
(κύριο όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

    (11)
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 Φ. 36839/2017/0022937/10-11-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΡΑΦΤΙ (πατρώνυμο) 
ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΦΤΙ (RAFTI)
(κύριο όνομα) ΣΤΑΥΡΟ (STAVRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΦΤΙ (RAFTI)
(κύριο όνομα) ΡΟΖΑΛΙΝΑ (ROZALINA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044751912170004*
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