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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.21230/2016/0014706/12.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19.7.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΣΙΛΟ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.12.2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1050/76/4.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.21251/2016/0014806/12.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21.7.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΙΑ (πατρώνυμο) 
ΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12.5.1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 8910/4/17.6.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3.- Με την Φ.21218/2016/0014688/12.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΟΞΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27.10.1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30.6.2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 10645/53/14.7.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4.- Με την Φ.21213/2016/0014679/12.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29.9.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα με 
την αριθμ. 16556/79/26.1.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
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ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την Φ.21282/2017/0018085/17.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21.7.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΟΓΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.8.1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2890/24/1.4.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6.- Με την Φ.21267/2016/0014832/19.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21.7.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΛΟΤΑΡ (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (πατρώνυμο) 
ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9.3.2000, και 
κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 8080/30/10.6.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.21173/2017/0017999/17.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24.6.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΛΕΝΑ (επώνυμο) ΖΑΛΟΜΠΚΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΕΚ, που γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ 
την 23.4.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα 
με την αριθμ. 3490/62/11.4.2016 βεβαίωση της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.20806/2017/0017301/17.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30.6.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19.8.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 12320/5/29.10.2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την Φ.20703/2017/0016658/18.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
28.6.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΖΑΤΣΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΦΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24.2.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30.6.2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 7645/56/2.6.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την Φ.19450/2017/0009375/18.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21.4.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΛΤ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15.6.1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30.6.2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 967/23/3.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5.- Με την Φ.21210/2016/0014671/19.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΤΑΤΑ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20.4.1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2460/26/22.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6.- Με την Φ.21193/2017/0017154/12.10.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19.7.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΧΜΕΝΤ (επώνυμο) ΣΟΛΙΜΑΝ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 8.9.1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16775/62/27.1.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την αριθμ. Φ.21233/2017/0017571/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) 
ΤΖΕΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 3.12.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2009 σύμφωνα με την αριθμ. 8830/46/21.6.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.21239/2017/0017691/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΟΜΗ (όνομα) 

ΕΥΔΟΞΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18.9.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙ-
ΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 15645/25/14.1.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.21358/2017/0018059/17.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22.1.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 7507/74/1.6.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.21410/2017/0017668/12.10.2017 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΤΟ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
9.6.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 30.6.2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 17175/70/30.3.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την αριθμ. Φ.21478/2017/0018505/17.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.7.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 8660/22/16.6.2016 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.21587/2017/0018848/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11.8.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑΪ (όνομα) 
ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΣΟΦΟΚΛΗ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25.10.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑ-
ΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 16010/31/18.1.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.20874/2017/0016343/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 5.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΪΖΑΪ (όνομα) 
ΕΛΕΑΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16.2.1995, 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 ηλικίας της επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 4370/18/15.4.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.20870/2017/0015722/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 5.7.2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΚΕΛΙ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.11.1992, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16164/3/19.1.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.20869/2017/0014965/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 5.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΕΝΑ (όνομα) ΜΑ-
ΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17.10.1986, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙ-
ΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2006 σύμφωνα με την αριθμ. 1351/74/24.3.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.20868/2017/0014963/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 5.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (όνο-
μα) ΣΤΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20.8.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙ-
ΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 967/92/4.3.2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την αριθμ. Φ.18857/2017/0018048/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22.3.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛ (όνο-
μα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23.5.1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30.6.2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 12425/44/10.11.2015/10.11.2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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6.- Με την αριθμ. Φ.21146/2017/0017734/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 1.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΒΕΛ (όνο-
μα) ΖΟΡΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΟΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ την 21.5.1986, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2005 σύμφωνα με την αριθμ. 6726/54/26.5.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7.- Με την αριθμ. Φ.21046/2017/0016737/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 12.7.2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΓΚΙΟΥΝΙ 
(όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14.9.1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 5515/50/11.5.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.21078/2017/0016391/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 12.7.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΑΣΝΙ-
ΚΗ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΙΣΤΡΕΦ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28.7.1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 30.6.2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4920/79/26.4.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.21080/2017/0016395/19.10.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΤΑ (όνομα) 
ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΦΑΝΟΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 3.6.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2013 σύμφωνα με την αριθμ. 15183/59/5.1.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.21081/2017/0016397/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 14.7.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΚΟ 
(όνομα) ΕΡΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24.7.1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 30.6.2007 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1710/46/10.3.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.21207/2017/0017124/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΒΕΝΤΙ (όνομα) 
ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23.8.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 σύμφωνα με 
την αριθμ. 8520/3/15.6.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΙ σε ΜΑΡΙΝΑ 
ΛΕΒΕΝΤΗ.
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5.- Με την αριθμ. Φ.21215/2017/0017564/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 19.7.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΡΟΥ-
ΣΙ (όνομα) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΜΩΧΑΜΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.12.1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. 10260/41/8.7.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.21224/2017/0017567/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΟΚΑ (όνομα) 
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27.5.1989, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 8335/61/13.6.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.20964/2017/0017971/18.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 7.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΪΣΙΟΥ (όνομα) 
ΠΑΟΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 29.6.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. 237/68/25.2.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.20978/2017/0015873/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 7.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΙ (όνομα) 
ΣΑΝΤΙΝΟ (πατρώνυμο) ΠΛΑΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 1.7.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙ-
ΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 30.6.2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16903/67/29.1.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.20993/2017/0017620/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 7.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΪ (όνομα) ΕΙ-
ΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 28.7.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2007 σύμφωνα με την αριθμ. 6520/15/20.5.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.21001/2017/0015877/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 7.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΛΙΒΑΝΙ (όνομα) 
ΤΖΟΓΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29.7.1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 1454/46/9.3.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελ-
ληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΤΖΟΓΙΑΝΝΑ 
ΠΕΛΙΒΑΝΙ σε ΤΖΟΓΙΑΝΝΑ ΠΕΛΙΒΑΝΗ.
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5.- Με την αριθμ. Φ.21002/2017/0015879/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 7.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (όνομα) ΓΚΡΕ-
ΤΑ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24.8.1992, 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 ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11800/91/24.11.2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.21004/2017/0015881/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 7.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΙ (όνομα) 
ΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΑΛΕΝΤ, που γεννήθηκε στο ΙΡΑΚ την 
7.11.1992, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 σύμφωνα 
με την αριθμ. 8454/65/14.6.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την αριθμ. Φ.20449/2017/0014875/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 21.6.2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 7.5.1985, 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 ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2003 
σύμφωνα με την αριθμ. 4750/2/19.4.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την αριθμ. Φ.20757/2017/0018021/19.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 29.6.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΥΝΤΙΛΑ (όνο-
μα) ΚΙΡΙΛ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 16.9.1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2012 σύμφωνα με την αριθμ. 2377/68/21.3.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την αριθμ. Φ.20735/2017/0016318/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 28.6.2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΟΥΑΤΑΤ 
(όνομα) ΑΧΜΕΤ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΗΛ, που γεννήθη-
κε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 2.9.1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30.6.2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 8454/66/14.6.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την αριθμ. Φ.20883/2017/0015737/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 5.7.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΑ (όνομα) ΙΛΙΡ 
(πατρώνυμο) ΚΟΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31.8.1982, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2003 σύμφωνα με την 
αριθμ. 7788/2/2.6.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.
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5.- Με την αριθμ. Φ.20889/2017/0015741/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 5.7.2010 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΟΥΤΙ (όνομα) 
ΡΑΦΑΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25.3.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2010 σύμφωνα με την αριθμ. 7788/65/6.6.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την αριθμ. Φ.20877/2017/0015724/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 5.7.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΑΡΗ (όνο-
μα) ΕΡΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.10.1988, 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 ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2009 
σύμφωνα με την αριθμ. 1227/24/4.3.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7.- Με την αριθμ. Φ.20758/2017/0018023/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 29.6.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΪΚΟ (όνομα) 
ΤΕΑ ΑΡΙΣΤΕΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23.3.1997, 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 ηλικίας της επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα 
με την αριθμ. 4530/57/19.4.2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

8.- Με την αριθμ. Φ.20771/2017/0018600/17.10.2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30.6.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΛΟΚΙ (όνομα) 
ΝΕΡΤΙΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6.11.1985, 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 ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 967/59/3.3.2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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