
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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 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.

4 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.

5 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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 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.

9 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.

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.

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 γέννηση 
του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθ. Φ.20632/2017/0022130/12-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 19-12-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΛΟΜΒΟΥ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-1971, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 453

5797



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5798 Τεύχος Β’ 453/14.02.2018

(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.35197/2017/0002984/07-12-2017 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 11-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΙΤΕ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-10-2002, 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 
18-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΙΤΕ (ΤΙΤΕ) (κύριο όνομα) ΣΩΤΗ-

ΡΑΚ (SOTIRAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΙΤΕ (ΤΙΤΕ) (κύριο όνομα) ΕΛΙΣΑ-

ΜΠΕΤΑ (ELISABETA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  

Ι

(3)
   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.36384/2017/0025573/13-12-2017 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 20-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣΙ (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 

26-02-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (FARIA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (FARIA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  

Ι

(4)
    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.41713/2017/0001279/21-12-2017 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 
23-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-01-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΝΕΤΑ (ΖΗΑΝΕΤΑ).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    Με την Φ.37720/2017/0017720/20-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
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της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) ΣΩΚΡΑΤΗΣ (SOKRAT) 
ον. πατρός ΛΑΖΗ (LLAZI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374600, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1956 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

 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.36824/2016/0003000/13-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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) ΣΕΡΕΝΑ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ  

Ι

(7)
    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.36385/2017/0025569/13-12-2017 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 
20-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-02-2002 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (FARIA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΡΙΑ (FARIA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).

 Με εντολή Συντονιστή
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 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.35768/2017/0026565/08-12-2017 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 10-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΤ (επώνυμο) ΧΥΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑΪ (XYSAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑΪ (XYSAJ) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡΑ (ZAMIRA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 
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(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.37729/2016/0007148/21-12-2017 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙ-
ΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
15-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΝΕΤΑ (ΖΗΑΝΕΤΑ).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(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 γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.36144/2017/0026592/08-12-2017 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 31-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 18-04-2005, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).

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.36821/2017/0026918/11-01-2018 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 αποδε-
κτή η από 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRJTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΙΣ-

ΜΕΤΕ (ISMETE).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

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