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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.104948/2018/0005394/17-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 12-04-2005 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Όνομα ΑΝΓΓΕΛΙΝΑ Όν. πατρός
ΛΕΩΝΙΔΑ, γεν. 15-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
493808,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.194212/2018/0005354/16-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 19-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΜΠΑΪ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΠΑΝΟ,
γεν. 28-02-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 284045,για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.194215/2018/0005350/16-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 19-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΜΠΑΪ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗ, γεν. 19-08-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
463337,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.194209/2017/0022016/16-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 19-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΜΠΑΪ Όνομα ΧΡΗΣΤΑΚΗ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ, γεν. 28-05-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
284042,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.125633/2018/0000293/17-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 04-10-2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΗΚΟΣ Όνομα ΜΕΝΕΛΑΟΣ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 17-06-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
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κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
417538,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.119521/2018/0001999/17-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 29-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΣΙΟΥ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ,
γεν. 21-08-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 462926,για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.114184/2018/0005389/17-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 08-05-2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΓΙΟ Όνομα ΦΡΟΣΥΝΑ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠΠΑΣ, γεν. 18-06-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
206497,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.171232/2018/0005108/16-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258
Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε
με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του
ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται δεκτή η από 07-03-2000 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΛΙΟΣ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 06-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
215083,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.204830/2017/0020802/16-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 16-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΤΚΟ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΦΡΕΝΤΙ, γεν.
26-07-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
I

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.110528/2017/0019960/12-04-2018 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 08-06-2017
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ (SPIROPALI) ΒΑΘΗ (VATHI) ον. πατρός ΜΗΤΣΟ
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(MICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A483190, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1930 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.111452/2017/0033095/12-04-2018 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 01-09-2017
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΑΝΗ
(FANI) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A327310, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
05-11-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
3. Με την Φ.111635/2017/0033514/12-04-2018 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 21-09-2017
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΩΡΓΗ
(JORGJI) ΑΛΤΙΝ (ALTIN) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΟΥΛ (KRISTUL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A348688, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-03-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
4. Με την Φ.112702/2018/0001175/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α)
γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΡΑΠΕ (CORAPE) ΑΟΥΡΟΡΑ
(AURORA) ον. πατρός ΡΑΜΑΖΑΝ (RAMAZAN), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A357955, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-1985 και
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
5. Με την Φ.110605/2018/0000122/12-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από
14-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (KARAGIANNIDIS) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(PANAGIOTIS) ον. πατρός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ARISTOTELIS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό B00049, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-09-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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ΚΟΣ (QESKO) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA) ον. πατρός ΗΛΙΑΣ
(ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A374284, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-03-1953 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 103748/2018/0006074/20-04-2018 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
18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΙΛΙΑ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο)
ΣΟΦΟΚΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1992,
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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 1351/58/08-03-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 103794/2018/0005554/04-04-2018 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 19-05-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΡΙΖΚ (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ - ΓΚΑΜΑΛ (πατρώνυμο)
ΓΚΑΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 1969/41/15-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ι

(3)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.77837/2018/0007235/10-04-2018 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 16-03-2016
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΕΣ-

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.96819/2016/0035976/20-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
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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 21-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (πατρώνυμο)
ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2001, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
17630/4/16-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής.
2. Με την Φ. 104869/2018/0007826/27-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2016 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΣΜΑΗΛ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την 8520/37/15-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.104033/2018/0008273/27-04-2018 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
01-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΟ (επώνυμο) ΜΙΖΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2008,
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 του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 08-10-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (ΜΙΖΑ) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (ΜΙΖΑ) (κύριο όνομα) ΡΙΤΑ
(RITA).
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2. Με την Φ.104885/2018/0007395/25-04-2018 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
07-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΚΑΖΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2009,
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 του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 07-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΖΑ (ΚΑΖΑ) (κύριο όνομα) ΝΤΟΝΤ
(DOD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΖΑ (ΚΑΖΑ) (κύριο όνομα) ΛΙΖΑ
(LIZA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη
χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του
τέκνου.
Με την Φ.36416/2018/0007211/20-04-2018 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
25-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2007, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 13-11-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα.
Με την Φ.38495/2016/0011820/25-04-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο)
ΜΟΥΣΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
4530/29/18-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα.
Με την Φ.38500/2016/0011826/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΣΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-1999, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 3490/63/11-04-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το
χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν
είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.38442/2018/0007567/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
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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
18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΙΤΟ (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο)
ΚΥΡΙΑΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-1996, και
κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 την30-06-2014 σύμφωνα με την 4750/68/21-04-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.37948/2016/0008361/25-04-2018 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 13-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 24-02-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα.
Με την Φ.38503/2018/0007585/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

17952

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 23-05-2016 δήλωση αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΕ
(επώνυμο) ΜΠΕΣΙΜΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2014 σύμφωνα με την 2633/76/28-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 11-09-2001 και η μητέρα της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΟ (MILO) (κύριο όνομα) ΘΑΝΑΣ
(THANAS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ
(ELONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(13)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα.
Με την Φ.38424/2018/0007340/23-04-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 18-05-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΖΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 2460/22/
22-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(14)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.37609/2018/0006681/16-04-2018 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
28-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΙΛΟ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2001,

(15)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.38612/2016/0012383/19-04-2018 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 30-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΚΛΙ
(επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΜΕΤΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
06-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ (BRAUSHI) (κύριο όνομα) ΜΕΤΣΑΝ (MECAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ (BRAUSHI) (κύριο όνομα)
ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(16)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη
πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.37362/2018/0006725/16-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
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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
16-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟΣ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο)
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2008, και
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-01-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) ΣΑΪΜΙΡ
(SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) ΕΛΣΑ
(ELSA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(17)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την Φ.38746/2018/0006962/19-04-2018 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 06-06-2016 δήλωση
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΟΥΤΕΛΙ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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
30-06-2011 σύμφωνα με την 5340/13/05-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(18)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.38706/2016/0012717/17-04-2018 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
02-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (πατρώνυμο)
ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2004 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (RAMAJ) (κύριο όνομα) ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (RAMAJ) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(19)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.
Με την Φ.38843/2016/0013569/24-04-2018 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 13-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΠΙΡΕ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 25-09-2002
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΕ (PIRE) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ
(ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΕ (PIRE) (κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ
(LILJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(20)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.38757/2016/0012987/25-04-2018 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
06-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου τέκνου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΚΟΥΤΕΛΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΕΛΙ (KUTELI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΣΤΕΙΔ (ARISTIDH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΕΛΙ (KUTELI) (κύριο όνομα)
ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(21)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.11170/2016/0019504/24-04-2018 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 26-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΠΑΝΓΚΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΓΙΟΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2007, και κατοικεί
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στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 02-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΓΚΟ (PANGO) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΓΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟ (VASCO) (κύριο όνομα) ΟΞΑΝΑ (ΟΧΑΝΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(22)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη
πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.38999/2016/0014304/25-04-2018 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 22-06-2016
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤΑ (επώνυμο) ΤΖΙΧΑΝΙ (πατρώνυμο)
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2009, και
κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 24-03-2003 και η μητέρα της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΧΑΝΙ (ΧΗΙΗΑΝΙ) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΧΑΝΙ (ΧΗΙΗΑΝΙ) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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