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στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

5
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.23142/2016/0024740/07-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
15-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΣΤΕΜΠΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21-2-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 16880/2 / 09-112016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.23150/2016/0024758/07-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
15-12-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
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με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΣΑΛΙΧΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 13930/4 / 22-09-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.23184/2017/0000282/07-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
10-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΓΚΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 24-08-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 16350/
7/01-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής.
4. Με την Φ.23185/2018/0004683/07-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
10-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο)
ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2001 και
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 19140/14/
15-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.23477/2017/0001729/04-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
26-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 07-05-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 14350/26 / 29-09-2016 βεβαίωση
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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 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 Φ.5535/2017/0004229/16-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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
25-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-11-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 18-04-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟΛΛΑΡΙ (BEJKOLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟΛΛΑΡΙ (BEJKOLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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
Με την Φ.5524/2017/0004173/16-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
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με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 20-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-7-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 18-09-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 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 Φ.5537/2017/0004239/16-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 25-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΡΕΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-05-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-07-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και ο
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚ (MARK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
(κύριο όνομα) ΒΕΡΑ (VERA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.5544/2017/0004266/16-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 26-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΣΕΝΟ-ΣΑΜΟΥΕΛ (επώνυμο)
ΑΖΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΡΟΥ
- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, 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 20-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος ενώ και ο έτερος γονέας είναι
κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (AZIZAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (AZIZAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.5548/2017/0004311/16-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 30-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝΤ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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
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02-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού
τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΧΑΜΙΝΤΕ (HAMIDE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.5551/2017/0004315/16-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 30-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΛΜΑΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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
02-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού
τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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