
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. Φ.21641/2017/ 
0019337/11-12-2017 απόφασης Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθα-
γένειας της (επώνυμο) ΝΙΤΟ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ (Μητρώνυμο) ΜΑΪΛΙΝΤΕ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2006.

2 Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 2017/0020555/04-12-2017 
απόφασης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση 
για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-
μο) ΝΙΤΟ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΟ-
ΚΟΛ (Μητρώνυμο) ΜΑΪΛΙΝΤΕ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2008.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. Φ.21641/2017/ 

0019337/11-12-2017 απόφασης Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθα-

γένειας της (επώνυμο) ΝΙΤΟ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 

(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ (Μητρώνυμο) ΜΑΪΛΙΝΤΕ, 

που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2006. 

Με την αριθμ. πρωτ. Φ.21641/2017/0020556/15-5-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.21641/2017/ 
0019337/11-12-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 860/Β’/12-03-2018), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δι-
ατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, 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 Κώδι-
κα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) της 
ανήλικης ΝΙΤΟ (ΝΙΤΟ) KRISTIANA (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ) του SOKOL 
(ΣΟΚΟΛ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2006 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, επειδή:

α) Ο πατέρας της εν θέματι, ΝΙΤΟ ΣΟΚΟΛ του ΤΟΝΤΙ 
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6069/3-11-2017 πρακτι-
κό ορκωμοσίας απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια στις 
3/11/2017 (ημερομηνία ορκωμοσίας) (αριθμ. πρωτ. 
Φ.208319/2017/0023846/8-9-2017 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, 
περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3334/
Β’/22-9-2017) και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 11 του ν.3284/2004 τα τυχόν ανήλικα και άγαμα 
τέκνα του εν θέματι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια 
χωρίς άλλη διατύπωση και με ημερομηνία κτήσης αυτής, 
την ημερομηνία ορκωμοσίας του ανωτέρω.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 2017/0020555/04-12-2017 

απόφασης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Αττικής, με την οποία έγινε δεκτή η αί-

τηση για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας του 

(επώνυμο) ΝΙΤΟ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυ-

μο) ΣΟΚΟΛ (Μητρώνυμο) ΜΑΪΛΙΝΤΕ, που γεννή-

θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02/12/2008.

Με την αριθμ. πρωτ. Φ.21647/2018/0006117/02-05-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.21647/ 
2017/0020555/04-12-2017 απόφαση Συντονιστή της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 668/Β’/ 
27-02-2018),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του ν. 2690/1999, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένει-
ας σύμφωνα 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’) του ανήλικου ΝΙΤΟ (ΝΙΤΟ) 
THEODHOROS (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) του SOKOL (ΣΟΚΟΛ) που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, διότι ο πατέρας του εν θέματι απέ-
κτησε την ελληνική ιθαγένεια από την ημερομηνία ορκω-
μοσίας του, ήτοι από τις 03/11/2017 καθώς και ότι βάσει 
του άρθρου 11 του ν. 3284/2004 όπου προβλέπεται ότι 
τα τυχόν ανήλικα και άγαμα τέκνα του πολιτογραφημέ-
νου, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με ημερομηνία 
κτήσης αυτήν της ορκωμοσίας του πατέρα τους και 
εγγράφονται κατά τα προβλεπόμενα στα Μητρώα Αρ-
ρένων του οικείου Δήμου εγγραφής του πατέρα τους 
(Δ. Αλίμου).

Το γεγονός ότι ο εν θέματι βάσει των ανωτέρω, κατέχει 
την ελληνική ιθαγένεια από τις 3/11/2017, ημερομηνί-
ας προγενέστερης της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της με αρ. 
πρωτ. Φ. 21647/20555/2017/4-12-2017 (η οποία δημο-
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 668/Β/27-2-2018).

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 Φ. 18293/2016/0015485/29-05-2018 από-
φαση 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 
27-06-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΑ (επώνυμο) ΣΕΡΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 17630/28/24-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ. 19047/2018/0008504/29-05-2018 από-
φαση 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 
19-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 

με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 9660/45/29-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.24707/2018/0001991/31-05-2018 απόφα-
ση 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 13-02-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΤΗΛΙΓΑΔΑ (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΗ - 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (πατρώνυμο) ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2003, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.25281/2018/0007042/31-05-2018 απόφα-
ση 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 18-04-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙ-
ΝΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.18968/2016/0026879/29-05-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
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από 02-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΙΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21-08-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΑΪ (BIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΑΪ (BIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ.19861/2016/0024438/29-05-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΕΡΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATJA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΝΤΟΝ (ERIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΜΕ (MBARIME).
3. Με την Φ.19868/2016/0024436/29-05-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΙΟΛΑ (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΕΡΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-03-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATJA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΝΤΟΝ (ERIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΜΕ (MBARIME).

4. Με την Φ.19872/2016/0024435/29-05-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΕΡΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-03-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATJA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΝΤΟΝ (ERIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΜΕ (MBARIME).
5. Με την Φ.20245/2016/0027074/29-05-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΠΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
08-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΣΙ (PUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΝΑΝΙ (ALINANI) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA).
6. Με την Φ.16184/2016/0006388/29-05-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟΣ (επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ (FERHATI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ (FERHATI) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
7. Με την Φ.20090/2017/0005101/29-05-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΤΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-
01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
8. Με την Φ.18967/2016/0026882/29-05-2018 απόφα-

ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΙΜΑΪ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-08-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΑΪ (BIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΑΪ (BIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή 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.37504/2018/0004777/23-05-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙΚΟΥ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 546/64/29-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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