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Αρ. Φύλλου 1706

Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 01-03-2018 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΟΥΛΙΕΡΜΗΣ (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στο ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ την 10-12-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.27329/2018/0004254/22-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α)΄, γίνεται δεκτό το από 06-03-2018 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΓΑΘΑΚΗΣ (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ.27177/2018/0003012/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.27240/2018/0003708/22-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται δεκτό το από 09-03-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΛΟΒΕΡΙΝΓΚ (όνομα) ΘΑΛΕΙΑ -ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο)
ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΡΥΘΡΑΙΑ την 19-05-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 69
παρ. 6 του ν. 2910/2001.
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 αριθμ. Φ.22030/2017/0022120/07-03-2018
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
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 27-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα)
ΡΟΥΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-01-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/10323/
21-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την αριθμ. Φ.22026/2017/0022117/07-03-2018
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 27-09-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΑ
(όνομα) PANTO (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1990 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 1351/39/08-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθμ. Φ.21995/2017/0022109/07-03-2018
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 22-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΚΡΕΣΝΙΚ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 14-12-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 2890/20/31-03-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθμ. Φ.22988/2018/0002963/07-03-2018
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
06-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΟΥ (όνομα)
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-

Τεύχος Β’ 1706/16.05.2018

ΛΑΔΑ την 13-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
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. 8220/61/10-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ.22033/2017/0022122/07-03-2018
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 27-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (όνομα) ΕΝΤΖΙ
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 27-12-1995 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 8910/7/21-06-2016
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 αριθμ. Φ.22648/2018/0001816/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
10-11-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής με στοιχεία:
(επώνυμο) ΑΖΙΖΙΑΝ (όνομα) ΜΑΡΓΚΑΡΙΤ (πατρώνυμο)
ΣΑΜΒΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 31-07-1989,
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει
την 31-05-2016 από ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ .
2. Με την αριθμ. Φ.21945/2017/0022617/08-03-2018
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. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-09-2016 δήλωση - αίτηση της
αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙΣΗ (όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
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Τεύχος Β’ 1706/16.05.2018

ΒΑΝΙΑ την 17-05-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει
την 01-10-2013 από ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΣΧΟΛΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.20848/2017/0017967/07-03-2018
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 04-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΥΜΠΕΡΗ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣΣΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-11-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
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
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 6670/62/26-05-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
2. Με την αριθμ. Φ.21979/2017/0022107/07-03-2018
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 22-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) ANTONIO
(πατρώνυμο) ΝΟΥΡΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
19-02-1995 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 9908/50/05-07-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθμ. Φ.21952/2017/0022100/07-03-2018
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 20-09-2016 δήλωση - αίτηση της
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΝΓΚΑ
(όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-04-1992 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. 5020/43 / 06-05-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθμ. Φ.21976/2017/0022104/07-03-2018
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 22-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΝΟΥΡΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-12-1992 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 10260/60/08-072016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθμ. Φ.21926/2018/0002262/07-03-2018
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 16-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΗ (όνομα)
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ (πατρώνυμο) ΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 5525/48/28-062016 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 αριθμ. Φ.22101/2018/0002804/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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
29-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΜΙΝ (επώνυμο) ΚΟΡ (πατρώνυμο)
ΤΖΑΣΜΠΙΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 10-10-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 9660/53/28-06-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθμ. Φ.15507/2018/0003241/07-03-2018
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
03-09-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΣΙΟΥΤΗ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2000
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 6100/66/17-05-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθμ. Φ.22142/2018/0003184/07-03-2018
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
04-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (πατρώνυμο)
ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-1998
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 αριθμ. 4030/5/1304-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθμ. Φ.21615/2018/0002651/07-03-2018
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
12-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 5700/61 / 13-05-2016 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθμ. Φ.21309/2017/0020399/07-03-2018
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
21-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΚΑΣΤΡΙΩΤ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 2171/32/13-02-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.27082/2018/0003265/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-02-2018 αίτημα του (επώνυμο)
ΜΟΥΜΑΛΙΔΗΣ (όνομα) ΜΑΝΩΛΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-1982, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ.26935/2018/0001485/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
δεκτό το από 08-02-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΣΑΤΖΗΝ
(όνομα) ΣΤΑΝΚΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 23-11-1973, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.22315/2018/0002096/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

Τεύχος Β’ 1706/16.05.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27-06-2008 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, 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) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (GREMI) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.21962/2018/0002033/12-03-2018 απόφαση Συντονιστή της 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 22-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 15-06-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
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
28-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (GUNA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (GUNA) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με την Φ.22892/2016/0023814/07-03-2018 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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-06-2010 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 29-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
4. Με την αριθμ. Φ.22842/2018/0002171/07-03-2018
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) ΕΡΣΗ (επώνυμο)
ΚΑΠΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2010 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
04-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑΪ (KOCIAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA).
5. Με την Φ.22459/2018/0001308/07-03-2018 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 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΘΑ (επώνυμο) ΚΑΕ
(πατρώνυμο) ΜΑΪΚΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-11-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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
12-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΕ (ΚΑΕ) (κύριο όνομα) ΜΑΪΚΛ
(MICHAEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΕ (ΚΑΕ) (κύριο όνομα) ΑΛΙΝΑ
(ALINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.20542/2017/0020828/07-03-2018 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
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με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΥΜΕΡΙ
(πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-05-2005, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
13-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΙ (YMERI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΦΤΑΡ (LUFTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΙ (YMERI) (κύριο όνομα) ΣΚΙΠΟΝΑ (SHQIPONJA).
2. Με την αριθμ. Φ.19066/2018/0002363/07-03-2018
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 01-04-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ,
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
20-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRΙTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα)
ΟΥΡΙΜΕ (URIME)
3. Με την αριθμ. Φ.19338/2017/0012506/07-03-2018
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 19-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΑΦΙΛ (επώνυμο)
ΖΕΝΟΥΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2004 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΑΪ (ZENUNAJ) (κύριο
όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΑΪ (ZENUNAJ) (κύριο
όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
4. Με την αριθμ. Φ.22191/2016/0019604/07-03-2018
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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 06-10-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
(επώνυμο) ΛΙΣΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2008 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 29-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΣΙ (LISI) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ
(ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΣΙ (LISI) (κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΕ (VALENTINE).
5. Με την Φ.21921/2018/0001701/07-03-2018 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 15-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 17-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 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
26-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (κύριο όνομα)
ΛΕΝΤΙΑ (LEDJA).
6. Με την αριθμ. Φ.21619/2018/0001388/02-03-2018
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 12-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 27-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (CRAGA) (κύριο όνομα)
ΕΛΤΟΝ (ELTON).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (CRAGA) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
7. Με την αριθμ. Φ.21620/2018/0001387/02-03-2018
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 12-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 27-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (CRAGA) (κύριο όνομα)
ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (CRAGA) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.22350/2016/0020937/07-03-2018
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
20-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΦΟΝΣΟ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 αριθμ. 14590/35/03-10-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθμ. Φ.22984/2016/0024181/07-03-2018
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
06-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΙΟΛ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (πατρώνυμο)
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-12-1999
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της
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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
αριθμ. 17430/42/16-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθμ. Φ.22979/2016/0024171/07-03-2018
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
06-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΑΝΓΚΛΙ
(πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 05-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 αριθμ. 17070/43/15-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθμ. Φ.22879/2016/0023775/07-03-2018
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
29-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΑΡΕΤΗ (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (πατρώνυμο) ΘΥΜΙΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-04-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 αριθμ. 16350/2/01-11-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθμ. Φ.22144/2018/0002444/07-03-2018
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
04-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΚΙΜΠ (επώνυμο) ΔΡΑΜΠΟ (πατρώνυμο) ΡΙΖΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
02-06-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 5340/7/28-04-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
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Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.25459/2018/0001809/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 13-07-2017 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ (όνομα)
ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2017, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ.25299/2017/0020211/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 18-07-2017 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΛΙΑΡΟΥ (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2004, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.27172/2018/0002967/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 17-01-2018 αίτημα της (επώνυμο)
ΛΗ ΜΠΑΣΤΙΛ (όνομα) ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο)
ΣΠΕΡΡΥ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΠΑ την 12-02-1956, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 69 παρ.6
του ν. 2910/2001.
2. Με την αριθμ. Φ.27081/2018/0002471/07-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-02-2018 αίτημα του (επώνυμο)
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΠΑ την 29-11-1967, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 69 παρ.6
του ν. 2910/2001.
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