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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.20632/2017/0013939/31-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΖΙ (όνομα) ΙΖΜΙΡ (πατρώνυμο) 
ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 2377/85/22-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ.20683/2017/0013887/31-07-2017 
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 συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΤΑΪ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-09-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 237/69/ 
25-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την αριθ. Φ.20676/2017/0013878/31-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
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νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΛΑΪ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-06-1997 και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 3120/27/01-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ.20680/2017/0013962/31-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ νειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΛΑΒΟΝΕ (όνομα) ΚΑΡΟΛΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΤΙΜΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-1998 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 12690/175/ 16-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

5. Με την αριθ. Φ.20679/2017/0013682/31-07-2017 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΛΑΪ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-09-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 3120/28/01-04-2016 βεβαίωση της Περιφε ρειακής 
Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

6. Με την αριθ. Φ.20634/2017/0013875/31-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΤΟΛΗ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1989 και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 4140/24/ 
14-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΤΟΛΗ ΠΡΙΦΤΗ σε ΤΟΛΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ.

7. Με την αριθ. Φ.20633/2017/0013948/31-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ (όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ νειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 16556/65/26-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπω-
νύμου του από ΒΑΓΓΕΛ ΝΙΚΟΛΑ σε ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.20622/2017/0013872/31-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΕΡΒΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΚΑΠΕΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 3321/56/05-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ.20625/2017/0013914/31-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
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στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΑΛΛΑ (όνομα) ΑΝΤΙΑ (πατρώνυμο) 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 5020/68/26-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

3. Με την αριθ. Φ.20629/2017/0013908/31-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΠΑ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΓΙΟΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-1993 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 12320/194/28-01-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ.20626/2017/0013918/31-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΑΛΑ (όνομα) ΙΡΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1987 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 4920/39/25-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

5. Με την αριθ. Φ.20631/2017/0013933/31-07-2017 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 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΖΙ (όνομα) ΚΑΝΤΡΙΓΕ (πατρώνυμο) 
ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-10-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 2377/87/22-
03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

6. Με την αριθ. Φ.20628/2017/0013924/31-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΚΡΗ (όνομα) ΜΠΕΛΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1988 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 αριθ. 2201/48/ 
17-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Τροποποίηση της Φ. 16890/17409/19-9-2016 από-

φασης.

Με την Φ. 16890/0016836/22-09-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τροποποιείται 
η προγενέστερη Φ.16890/17409/19-09-2016 η οποία δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3393/Β΄/21-10-2016 και αφορά σε απόκτη-
ση ελληνικής ιθαγένειας της ΦΕΝΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ως προς 
το επώνυμο σε ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ-ΦΕΝΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Κατά τα 
λοιπά ισχύει η Φ. 16890/17409/19-09-2016 απόφαση.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.20584/2017/0012799/17-07-2017 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-03-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφω-
να με την αριθ. 4140/5/15-04-2016 βεβαίωση της Περιφε-
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ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ.20556/2017/0012899/17-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝΙ (όνομα) ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΕ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-11-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 τά ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχο λείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.20.4/1220/04-02-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης. 

3. Με την αριθ. Φ.20551/2017/0012881/17-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΑΚΙΑΝ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΓΚΑΓΚΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 23-05-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγέ νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 2201/20/17-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ.20576/2017/0012803/17-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΣΚΕΝΤΑΪ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΤΣΙΖΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-04-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 
τά ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο λείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 16775/ 
25/26-01-2016 βεβαίωση της Περιφε ρειακής Διεύ θυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

5. Με την αριθ. Φ.20569/2017/0012817/31-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) 
Α.Π.Ο., που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-1992 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενή-
λικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 2633/21/ 
24-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

6. Με την αριθ. Φ.20592/2017/0012800/16-08-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (όνομα) ΚΛΕΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 170/98/23-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

7. Με την αριθ. Φ.20586/2017/0012904/16-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ νειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΛΙ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΠΙΕΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-1997 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 5020/4/26-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.20279/2017/0010286/26-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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-
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νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΜΑΚΕΝΤΟΝΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΤΙΡΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 15054/ 
15/24-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ.20272/2017/0009951/26-07-2017 απόφα-
ση 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. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ 
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 6270/49/18-05-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την αριθ. Φ.20283/2017/0009945/26-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-παίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφω-
να με την αριθ. 546/94/29-02-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ.20267/2017/0009947/26-07-2017 
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 συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ (όνομα) ΡΕΟΛΑΝΤ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-04-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 6880/59/30-05-2016 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

5. Με την αριθ. Φ.20263/2017/0009943/26-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (όνομα) ΣΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενή-
λικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 5340/43/28-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

6. Με την αριθ. Φ.20286/2017/0010290/26-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (όνομα) ΜΕΓΚΗ (πατρώνυμο) 
ΣΙΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1992 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 15054/25/22-12-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΜΕΓΚΗ 
ΝΤΑΟΥΤΙ σε ΜΕΓΚΗ ΝΤΑΟΥΤΗ.

7. Με την αριθ. Φ.19855/2017/0009937/26-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΝΤΑ (όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 5670/13/19-04-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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(6)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.20147/2017/0009918/26-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-01-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (όνομα) ΕΡΓΚΙΣΕΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-07-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 
1710/102/10-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ.20146/2017/0008640/31-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-01-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΠΑ (όνομα) ΦΡΕΝΚ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-1997 και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 1050/53/04-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

3. Με την αριθ. Φ.20223/2017/0009926/26-07-2017 από-
φαση 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΙ (όνομα) ΑΤΛΙΓΕ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-11-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 3770/24/11-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ.20224/2017/0009769/26-07-2017 
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 συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΝΙ (όνομα) ΙΒΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-1992 και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 14740/60/14-12-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

5. Με την αριθ. Φ.20261/2017/0009941/26-07-2017 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 20-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΟΜΑ (όνομα) ΚΑΜΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-01-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 1050/51/04-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

6. Με την αριθ. Φ.20260/2017/0009939/26-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΟΥΣ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-05-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τά ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχο λείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 1969/77/17-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

7. Με την αριθ. Φ.20222/2017/0009924/26-07-2017 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΝΓΚΟΥΛΛΙ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
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11-06-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 5700/51/13-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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 γο νέας διέμενε νό-

μιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 

πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6643/2016/0008475/27-09-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΕΛ (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΝΙΚΟΛΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2010 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 10-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΕ (NIKOLLE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα.

Με την Φ.1386/2017/0000680/04-10-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ νειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 

217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 19-09-2017 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ 
(επώνυμο) ΤΖΑΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
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 12-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθ. 3974/07-09-2017 βεβαίωση της Περιφε ρειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-

λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-

μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την αριθ. Φ. 1384/2017/0000687/04-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ νειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΛΕΝΑ (όνομα) ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΙΟΥ, 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 31-05-2017 σύμφωνα 
με την αριθ. 3799/10-08-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.2084/2017/0002110/16-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ (PAPA) ΛΟΡΕΝΑ (LORENA) 
ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ (PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α447146, που 
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1989 και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ.

2. Με την Φ.2270/2017/0002462/16-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΡΟΣ (DERO) ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL) 
ον. πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (HARALLAMB), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α452556, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1968 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.

3. Με την Φ.2829/2017/0001650/16-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΠΑΧΟΥ (SPAHO) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ 
(MARIGLENA) ον. πατρός ΣΩΤΙΡΑΚΙ (SOTIRAQ), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-
μό Α447836, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-1992 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.

4. Με την Φ.2947/2017/0002616/16-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 27-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ (PAPA) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α447612, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.

5. Με την Φ.2897/2017/0002920/16-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΚΙΕ (NAQE) ΒΑΣΚΑ (VASKA) 
ον. πατρός ΑΡΚΥΛΕ (ARQILE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α447488, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1994 και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ.

6. Με την Φ.2886/2017/0002921/16-10-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΙΣΤΑΚΟΥ (MISHTAKU) ΓΙΑΝΝΗΣ (JANAQ) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ 
(SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α447593, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

(11)

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα.

Με την Φ.3617/2017/0000286/16-10-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας - Θρά-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2017 δήλωση - 
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΞΕΝΙΑ 
(επώνυμο) ΝΤΑΡΔΑ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΞΑΝ-
ΘΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχο λείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.21.1/6441/18-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(12)

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. 1392/2016/0001185/09-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΧΑ-
ΡΩΣ, 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 25-01-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

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