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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.22531/2018/0000466/12-03-2018
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 04-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΑΒΙΤΖΕ (όνομα) TEA (πατρώνυμο) ΜΑΜΟΥΚΑ, που γεννήθηκε στην
ΓΕΩΡΓΙΑ την 21-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθ. 7070/96/01-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Αρ. Φύλλου 1633

2. Με την αριθ. Φ.22422/2017/0023244/12-03-2018
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 25-10-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΛΟΥΣΗ
(όνομα) ΣΙΝΤΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 13640/5/22-09-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.22322/2017/0023298/12-03-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1995, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 13930/52/27-09-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΡΡΙ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΡΡΙ.
4. Με την αριθ. Φ.22977/2018/0003416/12-03-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 06-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΜΙΝΙ (όνομα)
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ΙΝΤΙ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-1993, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. 14590/55/04-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ.22953/2018/0003408/12-03-2018
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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΕ
(όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ (πατρώνυμο) ΒΕΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. 16880/33/16-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την αριθ. Φ.22906/2018/0002504/07-03-2018
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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) TONI (όνομα) ΑΡΝΟΛΝΤ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθ. 17430/7/15-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.22036/2018/0001709/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 27-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΡ (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΙΣΤΑ
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 22-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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
28-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΙΣΤΑ (JANKISHTA) (κύριο
όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΙΣΤΑ (JANKISHTA) (κύριο
όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).
2. Με την Φ.22830/2018/0002451/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΟΝΟΡΑ (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ
(πατρώνυμο) ΜΙΚΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (GOGA) (κύριο όνομα)
ΜΙΚΑΪΛ (MIKAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (GOGA) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (BRISILDA).
3. Με την Φ.22805/2016/0023494/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
24-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΡΟΒΑ
(πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 26-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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
05-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΟΒΑ (BOROVA) (κύριο όνομα) ΙΝΤΑΓΕΤ (IDAJET).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΟΒΑ (BOROVA) (κύριο όνομα) ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
4. Με την Φ.22351/2016/0020939/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ
(πατρώνυμο) MONTI, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
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
26-07-2000 και η μητέρα του κατέχει ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI) (κύριο
όνομα) MONTI (MONDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕ (MARIE).
5. Με την Φ.22271/2018/0002783/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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
28-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA).
6. Με την Φ.22267/2018/0002785/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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
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24-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.20833/2018/0001932/26-02-2018
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 30-06-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
13465/67/25-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.2754/2017/0022190/26-02-2018
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') γίνεται αποδεκτή
η από 07-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΡΙ (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝ
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-03-1984, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8520/58/16-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.20707/2018/0001910/26-02-2018
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
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συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΛΟΤΣΚΟ
(όνομα) ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 31-07-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 6100/11/16-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ.20738/2018/0001936/26-02-2018
απόφαση 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 28-06-2016
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 14360/46/08-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ.20731/2018/0001939/26-02-2018
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') γίνεται αποδεκτή η
από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΤΖΑΝΙ (όνομα) ΓΙΟΥΤΖΙΝ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 546/8/26-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την αριθ. Φ.20711/2018/0000618/26-02-2018
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') γίνεται αποδεκτή
η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (όνομα) ΚΛΕΣΙΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ

Τεύχος Β’ 1633/10.05.2018

την 01-12-1985, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα
με την αριθμ. πρωτ. 4370/13/15-04-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.23040/2018/0002955/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
08-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΙ (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 27-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 3006-2016 σύμφωνα με την αριθ. 17990/1/24-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.6957/2018/0000341/22-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2015 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ
(όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1986, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθ. 19390/17/03-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ
ΤΖΑΦΑ σε ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ ΤΖΑΦΑΣ.
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3. Με την αριθ. Φ.22317/2017/0023882/22-03-2018
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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΙ (όνομα)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 13520/50/20-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ.22304/2017/0023877/22-03-2018
απόφαση 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
17-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΡΑΪ (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (πατρώνυμο) ΜΕΤΑΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1996, 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 ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 8080/59/07-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ.21342/2018/0000165/22-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 22-07-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΑΡΙ
(όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΕΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1994, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 7788/83/06-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.22060/2017/0023394/22-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 28-09-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟ
(όνομα) ΡΕΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθ. 10350/36/12-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.22124/2017/0023870/22-03-2018
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')
γίνεται αποδεκτή η από 04-10-2016 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(όνομα) ΝΟΡΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-03-1997, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 7870/17/06-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.22379/2017/0023886/22-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 20-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΛΟΥΚΙ (όνομα)
ΜΠΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1990, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 967/84/04-03-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την αριθ. Φ.22751/2018/0002395/22-03-2018
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 17-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΑΡΙ
(όνομα) ΚΕΒΙΝ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 8910/3/17-06-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ.22309/2017/0023879/22-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΛΟ
(όνομα) ΒΙΤΟΡΙ (πατρώνυμο) ΖΩΗ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1987, 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 30-06-2006
σύμφωνα με την αριθ. 13100/17/13-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την αριθ. Φ.22130/2017/0023872/22-03-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 04-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (όνομα)
ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 11008/24/28-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
7. Με την αριθ. Φ.22093/2017/0023861/22-03-2018
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
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται
αποδεκτή η από 29-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (όνομα)
ΓΙΟΥΤΖΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-04-1992, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ.
11093/34/01-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.21772/2017/0022751/07-03-2018
απόφαση 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 0809-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΛΙ (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-10-1997, 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 ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. 3321/30/05-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.21787/2017/0022755/07-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΣΕΝΤΚΟ
(όνομα) ΛΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΜΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 18-06-1993, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 11490/19/03-08-2016 βεβαίωση

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1633/10.05.2018

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.22886/2018/0001963/07-03-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΚΑ
(όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (πατρώνυμο) ANTON, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1995, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 13930/21/23-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής 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 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.22797/2018/0002338/06-03-2018
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 22-11-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ
(όνομα) ΜΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-1996, 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 ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. 14350/36/29-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΜΑΡΚΟ ΤΡΟΚΑ σε ΜΑΡΚΟΣ
ΤΡΟΚΑΣ.
2. Με την αριθ. Φ.22938/2018/0002343/06-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
01-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΗ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
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15-07-1997, 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 ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 16350/68/03-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.22063/2017/0023284/12-03-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 28-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (όνομα) ΜΕΡΙΝΤΟΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1993, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 6270/86/19-05-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ.21381/2017/0018965/08-03-2018
απόφαση 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
26-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΟΥΝΙ (όνομα) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 8910/35/21-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΛΙ
ΓΚΟΥΡΟΥΝΙ σε ΑΛΙ ΓΚΟΥΡΟΥΝΗΣ.
5. Με την αριθ. Φ.22160/2018/0003645/08-03-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 05-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (όνομα)
ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 11120/164/16-09-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την αριθ. Φ.22985/2018/0003305/07-03-2018
απόφαση 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 0612-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 16630/25/08-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΔΗΜΗΤΕΡ
ΠΡΙΦΤΗ σε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ.
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7. Με την αριθ. Φ.22795/2018/0002335/06-03-2018
απόφαση 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
22-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΟ (όνομα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ.
16550/13/08-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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