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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 104937/2016/0020695/02-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2008, 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 της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΟ (BIBO)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΟ (BIBO)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
2. Με την Φ. 104923/2016/0020668/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αρ. Φύλλου 1736

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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
11-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο)
ΚΛΕΟΠΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 28-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΚΛΕΟΠΑΡΤ (KLEOPART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (ZOGU)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
3. Με την Φ. 104909/2018/0006937/29-03-2018 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 07-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΜΑ (επώνυμο) ΙΤΖΑΖ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΣΗΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-12-2009, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-09-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΤΖΑΖ (IJAZ)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΣΗΝ (YASEEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΙΚ (TARIQ)
(κύριο όνομα) ΑΙΣΑ (AISHA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 106157/2016/0026630/03-04-2018 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
21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο) ΤΣΕΡΑΪ (πατρώνυμο)
ΠΑΟΥΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 23-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑΪ (CERAJ)
(κύριο όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑΪ (CERAJ)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ. 106159/2016/0026633/03-04-2018 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 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-12-1998
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ)
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
3. Με την Φ. 106160/2016/0026634/03-04-2018 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 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
(επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 11-12-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Τεύχος Β’ 1736/17.05.2018

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ)
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
4. Με την Φ. 106150/2016/0026610/03-04-2018 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 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) ΤΣΙΒΕΓΙΑ
(πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 07-07-2008, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-10-2002
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΒΕΓΙΑ (CIVEJA)
(κύριο όνομα) ΚΩΣΤΑΚΗ (KOSTAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΒΕΓΙΑ (CIVEJA)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.102933/2018/0001012/29-03-2018 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 13-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΣΜΑΛΑ (επώνυμο) ΜΑΖΛΟΥΜ (πατρώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 06-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΖΛΟΥΜ (MAZLOUM) (κύριο
όνομα) ΑΧΜΕΝΤ (AHMED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΑ (ABOUZEID) (κύριο όνομα)
ΑΠΟΖΙΝΤ (DOAA).
2. Με την Φ.103767/2017/0033444/29-03-2018 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 19-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙ
(πατρώνυμο) ΣΙΝΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-08-2005, 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 07-06-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙ (DUMI) (κύριο όνομα)
ΣΙΝΑΝ (SINAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΕΝΑ (KADENA) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).
3. Με την Φ.104082/2018/0006275/29-03-2018 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 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ
(πατρώνυμο) ΤΖΑΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-11-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ (HYSENI) (κύριο όνομα)
ΤΖΑΦΕΡ (XHAFER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ (HYSENI) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
4. Με την αριθ. Φ.103821/2017/0026524/27-03-2018
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθ. 4370/52/18-04- 2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 106149/2016/0026609/04-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΓΙΟΝΑ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΜΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-11-1998, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 3770/28/
12-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 106164/2016/0026642/03-04-2018 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
21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΓΟΥΙΝΙ ΟΓΚΟΤΣΟΥΚΟΥ (επώνυμο) ΟΡΤΖΙ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ ΤΣΟΥΚΟΥΟΥΜΑΕΖΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2008, 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 της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΡΤΖΙ (ORJI)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΤΙΝ ΤΣΟΥΚΟΥΟΥΜΑΕΖΕ
(MARTIN CHUKWUMAEZE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΡΤΖΙ (ORJI)
(κύριο όνομα) ΓΚΛΟΡΥ ΟΝΥΙΝΥΕΤΣΙ
(GLORY ONYINYECHI).
3. Με την Φ. 106163/2016/0026639/03-04-2018 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 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΗ (επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 31-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
25-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19064

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (MONE)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΕΒΕΚ (BERNEVEC)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΡΙΚΑ (VIORICA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 106146/2016/0026606/03-04-2018 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 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΜΠΟΡΑ (επώνυμο) ΚΕΡΡΕΤΙ
(πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-02-2008, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-01-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΡΕΤΙ (QERRETI)
(κύριο όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (EMILJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΡΕΤΙ (QERRETI)
(κύριο όνομα) ΚΑΝΤΡΙΓΕ (KADRIJE).
2. Με την Φ. 106138/2018/0007173/03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΔΗΜΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΦΩΤΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-1999, 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 αριθμ. 9385/62/27-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ. 106059/2016/0026336/02-04-2018 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 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 19-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
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(επώνυμο) ΠΑΣΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-10-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (PASHO)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (PASHO)
(κύριο όνομα) ΟΛΝΤΕΤΑ (OLDETA).
4. Με την Φ. 106033/2016/0026167/02-04-2018 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
15-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΙ (πατρώνυμο)
ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2004,
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, η μητέρα της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 02-08-2003 και η μητέρα της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΙ (ISMAILI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΝΤΡΕΤ (KUDRET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
5. Με την Φ. 106030/2016/0026161/02-04-2018 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 15-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2009, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
25-01-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ (CELNIKU)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙ (BLEDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ (CELNIKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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