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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 106591/2016/0028618/23-04-2018 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
10.10.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ (επώνυμο) ΚΟΤΣΑΛΙ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΕΛΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-05-1999, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 13100/28/14-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 106668/2016/0029006/23-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
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παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
12.10.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΧΑΤΖΙ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΪ (πατρώνυμο)
ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-1999,
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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 13930/49/26-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3.- Με την Φ. 106508/2016/0028237/23-04-2018
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
05.10.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ
(πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 17-02-1999, 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 αριθ. 5850/5/16-05-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ. 106585/2016/0028596/23-04-2018 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
10.10.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΑΝΣΙ (επώνυμο) ΝΤΕΜΤΣΟ
(πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-06-2001, 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 αριθ. 10350/31/12-07-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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5. Με την Φ. 106593/2016/0028623/23-04-2018 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΦΕΤ (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-10-2000, 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 αριθ. 5525/54/28-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 106513/2016/0028246/20-04-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-05-2002, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08.02.2002
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ. 106596/2016/0028636/20-04-2018 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
09.02.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RAPAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RAPAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΑΛΝΤΑ (ERALDA).
3. Με την Φ.106501/2016/0028134/20-04-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙ (επώνυμο)
ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2009, 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
06-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα)
ΖΕΦ (ZEF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα)
ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
4. Με την Φ. 106507/2016/0028233/20-04-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΧΡΙΑΛ (επώνυμο) ΧΟΣΕΪΝ (πατρώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΟΣΤΑΦΑ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2008, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-10-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΣΕΪΝ (HOSSAIN) (κύριο όνομα)
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΟΣΤΑΦΑ (MD MOSTAFA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΚΤΑΡ (AKTAR) (κύριο όνομα)
ΡΟΚΣΑΝΑ (ROKSANA).
5. Με την Φ.106505/2016/0028231/20-04-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των
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γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝΤ
(επώνυμο) ΖΑΧΑΪ (πατρώνυμο) ΣΤΕΛΙΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2002, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 09-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΧΑΪ (ZAHAJ) (κύριο όνομα)
ΣΤΕΛΙΟ (STELIO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΧΑΪ (ZAHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 106606/2016/0028661/25-04-2018
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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΑΪΣΑ
(επώνυμο) ΑΛΛΑΜΟ (πατρώνυμο) ΑΜΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2009, 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 19-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΜΟ (ALLAMO) (κύριο όνομα) ΑΜΕΡ (AMER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΫΣΤΡΥΣΥΝ (MAYSTRYSHYN)
(κύριο όνομα) ΙΡΙΝΑ (IRYNA).
2.- Με την Φ. 106657/2016/0028982/25-04-2018 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 12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΙ
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-11-2005, 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,
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ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-06-1998
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΙ (KARATI) (κύριο όνομα)
ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΙ (KARATI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
3.- Με την Φ.106605/2016/0028660/25-04-2018 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2006, 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 20-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ (BANUSHI) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ (BANUSHI) (κύριο
όνομα) ΕΛΙΝΤΙΟΝΑ (ELIDJONA).
4.- Με την Φ. 106602/2016/0028651/24-04-2018 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΒΟΓΚΛΙ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-06-2004, 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
22.01.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΓΚΛΙ (VOGLI) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΓΚΛΙ (VOGLI) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΣΑ (ERISA).
5.- Με την Φ.106659/2016/0028984/23-04-2018 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
12-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΗ (επώνυμο) ΚΑΣΟ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
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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 αριθ. 13640/8/22-09-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 105357/2018/0004178/27-04-2018 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΤΣΟ (όνομα) ΟΛΙΒΙΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
15-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
30.06.2014 σύμφωνα με την αριθ. 10530/33/13-07-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2.- Με την Φ. 105363/2018/0004182/27-04-2018 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΤΙ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
17-04-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 9290/12/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΙΤΙ σε ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΙΤΗ.
3.- Με την Φ. 105364/2018/0004141/27-04-2018 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
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με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η
από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ (όνομα) ΚΑΛΙΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
26-10-1992, 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 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθ. 10350/28/12-07-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4.- Με την Φ. 105366/2018/0004143/27-04-2018
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
28.07.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΑ (όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1995, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 9790/30-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5.- Με την Φ. 105371/2018/0004149/27-04-2018 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛ (όνομα) ΣΕΟΛ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΙΚ, που γεννήθηκε στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ την 25-07-1995, 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
30.06.2013 σύμφωνα με την αριθ. 8335/74/13-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6.- Με την Φ. 105382/2018/0004172/27-04-2018 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑ (όνομα) ΑΛΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
17-11-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
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23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθ. 9660/49/29-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 104595/2016/0019141/25-04-2018 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 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ
(επώνυμο) ΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2005, 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 14-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΟΥ (ZIU) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ
(GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΟΥ (ZIU) (κύριο όνομα) ΜΑΝΟΛΑ
(MANOLA).
2.- Με την Φ. 104588/2016/0019128/25-04-2018 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 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-11-2002, 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,
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-10-2002
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (EMILJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
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3.- Με την Φ.106165/2016/0026644/25-04-2018 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 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΖΕΛΙ
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23-02-2001, 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
01.02.2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΕΛΙ (BAZELLI) (κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΕΛΙ (BAZELLI) (κύριο όνομα)
ΣΑΝΤΕΤ (SADET).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 106609/2016/0028666/24-04-2018
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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ
(επώνυμο) ΕΪΝΤ (πατρώνυμο) ΕΖΖΑΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2008, 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 01-07-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΪΝΤ (EID) (κύριο όνομα) ΕΖΖΑΤ
(ΕΖΖΑΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΣΡ (NASR) (κύριο όνομα)
ΑΜΑΝΙ (ΑΜΑΝΥ).
2.- Με την Φ. 106611/2018/0008663/24-04-2018 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
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η από 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΓΙΟΧΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-06-2007, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 2412-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΧΑΝΙ (JOHANI) (κύριο όνομα)
ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΧΑΝΙ (JOHANI) (κύριο όνομα)
ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
3.- Με την Φ.106519/2016/0028259/24-04-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΒΙΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΤΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 18-08-2009, 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
10.10.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΡΙΑΝ (DORJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΔΕ (MUCAJ) (κύριο όνομα)
ΑΪΝΤΑ (AIDA).
4.- Με την Φ. 106517/2016/0028256/24-04-2018 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 05-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΤΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-12-2006, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
10.10.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΡΙΑΝ (DORJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα)
ΑΪΝΤΑ (AIDA).
5.- Με την Φ.106594/2018/0008651/24-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΕΛ (επώνυμο)
ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
14-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα)
ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.105377/2018/0004155/27-04-2018 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
28.07.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (όνομα) ΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1995, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 9660/10/29-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΛΝΤΟ
ΣΑΜΠΑΝΙ σε ΑΛΝΤΟ ΣΑΜΠΑΝΗΣ.
2.- Με την Φ.105381/2018/0004159/27-04-2018 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑ (όνομα) ΑΛΝΤΟ
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
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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. 9790/46/30-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3.- Με την Φ.105389/2018/0004157/27-04-2018 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 28-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (όνομα) ΟΡΓΚΕΣΤ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-08-1996, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 7870/43/06-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4.- Με την Φ. 106068/2018/0007784/27-04-2018 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 19-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
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αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (όνομα)
ΙΤΖΑΖ-ΧΑΜΙΝΤ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-1986, 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 30-06-2004
σύμφωνα με την αριθ. 4370/37/15.04.2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5.- Με την Φ.105372/2018/0004151/27-04-2018 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
28.07.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα)
ΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1997, 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 αριθ. 8220/11/10-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02019303005180008*

