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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.83354/2017/0024787/30-10-2017 απόφαση 
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 14-07-
2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία: ΤΣΟΜΑ (COMA) ΙΟΥΛΙΑ (JULIA) ov. πατρός ΠΕΡΙΚΛΗ 

(PERIKLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375208, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 04-02-1929 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.111605/2017/0028516/30-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
19-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΑΡΚΟ (MARKO) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πα-
τρός ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ (JORGAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α368836, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-1997 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.102269/2017/0021661/23-10-2017 
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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑ (όνομα) ΜΠΕΣΑΡ (πατρώνυ-
μο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1989, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 807/62/03-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.103177/2017/0024337/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 20-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣ 
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 1969/55/16-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθ. Φ.111485/2017/0026907/13-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
06-09-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΦΕΤΣΙ (όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΚΥΡΙΑΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-08-1987, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 30-06-2017 από ΤΕΙ ΠΑ-
ΤΡΑΣ (πτυχίο Νοσηλευτικής) και εγκρίθηκε ο εξελληνι-
σμός του ονοματεπωνύμου της από ΝΕΡΤΙΛΑ ΣΦΕΤΣΙ σε 
ΝΕΡΤΙΛΑ ΣΦΕΤΣΗ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 103733/2016/0015639/19-10-2017 από-
φαση 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 
18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΑΡΟΛΟΣ (επώνυμο) ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΓΚΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. 4370/64/18-04-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ. 103727/2016/0015624/19-10-2017 από-
φαση 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 
18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΣΚΕΡΙ (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθ. 2890/37/31-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.103676/2017/0027831/20-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (όνομα) ΕΜΙΛΙΟ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. 2377/21/18-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 103497/2017/0027388/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΕΚΙΜΑΪ (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. 2890/33/31-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.103493/2017/0027828/20-10-2017 
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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΙ 
(όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας 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 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 2377/32/21-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΝΙΕΖΑ 
ΚΑΣΙ σε ΑΝΙΕΖΑ ΚΑΣΗ.

2. Με την αριθ. Φ.103496/2017/0027386/20-10-2017 
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 11-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΕΚΙΜΑΪ 
(όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-08-1994, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 2890/31/31-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.103137/2017/0024327/19-10-2017 
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 18-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΓΚΙ-
ΝΑΪ (όνομα) ΤΖΟΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-06-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθ. 2377/69/21-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.103136/2017/0024325/19-10-2017 
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 18-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΙ-
ΡΙ (όνομα) ΕΝΟ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-08-1981, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2001 
σύμφωνα με την αριθ. 3120/34/01-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την Φ. 104783/2016/0020014/19-10-2017 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΖΕΚΟ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
28-04-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΟ (ZEQO) (κύριο όνομα) ΒΛΑ-

ΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΟ (ZEQO) (κύριο όνομα) ΑΝΙ-

ΛΑ (ANILA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθ. Φ.106523/2017/0022950/18-10-2017 
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΜΕΪΝΤΑΝ 
(όνομα) ΝΑΣΟΥΑΝ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 170/19/22-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(10)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2128/2017/0001411/ΑΚ/01-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 
17-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪΓΚΕΡΤ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 12-06-2017 σύμφωνα με 
την αριθ. 3479/05-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

I

(11)

    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.4433/2017/0002864/23-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
25-11-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΙΝΙΟ (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 15-09-1985, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 13-11-2009 από 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από 
ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΙΝΙΟ σε ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΙΝΙΟΥ.

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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