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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.105680/2018/0006179/31-05-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
31-08-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΣΙΝΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-11-1996, 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 παρακο-
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λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2015 σύμφωνα με την 7645/36/03-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.105695/2018/0006192/31-05-2018 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 31-08-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΑ (όνομα) ΣΤΙΛΙΑΝΟ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 07-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
30-06-2007 σύμφωνα με την 18609/18-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.105702/2018/0006194/30-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
31-08-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΡΑΚΑΪ (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-07-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
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σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 24-112015 από το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.105268/2018/0003108/30-05-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 25-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (όνομα) ΑΛΜΠΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΙΝΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-03-1991, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την
8520/23/15-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.105693/2018/0006186/30-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004
- ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-08-2016
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
01-07-1998, 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 5340/35/28-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.105694/2018/0006188/30-05-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 31-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΪΚΟΥ (όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 10-07-1996, 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
30-06-2015 σύμφωνα με την 9660/28/30-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.115019/2018/0011298/30-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
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του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 29-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΙ (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ
(πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-04-1997, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
6880/17/26-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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.106836/2016/0029833/31-05-2018 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 08-06-2005, 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
27-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (AGUSTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
2. Με την Φ.106838/2016/0029835/31-05-2018 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
27-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (AGUSTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
3. Με την Φ.106840/2016/0029837/31-05-2018 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΚΕΝΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2002, 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 23-05-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΚΕΝΙ (BALLAQENI) (κύριο
όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑΪ (CALAJ) (κύριο όνομα)
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA)
4. Με την Φ.106849/2016/0029849/31-05-2018 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ
(επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2008, 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 05-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (ZEQO) (κύριο όνομα) ΕΡΜΑΛ (ERMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (ZEQO) (κύριο όνομα)
ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA)
5. Με την Φ.105840/2018/0011331/31-05-2018 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 07-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ
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(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 13-11-2002, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
09-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΑ (KOKA) (κύριο όνομα) ΜΕΡΙΕΜΕ (MERJEME).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.106815/2016/0029483/04-06-2018 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
17-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΕΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-12-2000, 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. 12730/35/06-09-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.106853/2016/0029862/04-06-2018 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
19-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-09-2000, 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 09-06-2015 σύμφωνα με την 13930/5/22-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.106854/2016/0029864/04-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
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του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
19-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΙ
(πατρώνυμο) ΤΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-06-2000, 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 10530/20/12-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.106859/2016/0029873/04-06-2018 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
19-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1012-1999, 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. 12930/15/08-09-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.106882/2016/0029956/04-06-2018 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
19-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΑ (επώνυμο) ΧΑΣΙΜ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2000,
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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 13930/54/27-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
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.105830/2018/0011635/01-06-2018 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 συνδυα-
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σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 07-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΥΣΚΟ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-08-2006, 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
30-12-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΟ (HYSKO) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΟ (HYSKO) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA)
2. Με την Φ.105841/2018/0011306/01-06-2018 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 07-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 06-06-2004, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
09-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΑ (KOKA) (κύριο όνομα)
ΜΕΡΙΕΜΕ (MERJEME)
3. Με την Φ.106833/2018/0011776/01-06-2018 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 19-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2001, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (NUHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΑΪ (NUHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA)
4. Με την Φ.106835/2016/0029832/01-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
19-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΡΙΟ (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕ (πατρώνυμο)
ΕΡΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2008,
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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-02-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕ (DULE) (κύριο όνομα)
ΕΡΒΙΝ (ERVIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕ (DULE) (κύριο όνομα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA)
5. Με την Φ.105230/2016/0023314/01-06-2018 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 21-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΧΜΑΝΤ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΧΟΥΣΑΜ
ΕΛΝΤΙΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2004,
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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA) (κύριο
όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΧΟΥΣΑΜ ΕΛΝΤΙΕΝ (MOHAMED
HUSAM ELDIEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΪΝΤΑΝ (ZEIDAN) (κύριο όνομα)
ΑΜΑΛ (AMAL).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1620/2018/0000283/06-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 31-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΩΡ-
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ΤΖΙΑ (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2011, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 10-12-2002 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΜΙΡΙΜ (ADMIRIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΑ (FLORA)
2. Με την Φ.1703/2018/0000390/06-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 18-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ
(επώνυμο) ΜΠΛΛΟΣΜΙ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 11-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΛΛΟΣΜΙ (BLLOSHMI) (κύριο
όνομα) ΙΛΜΙ (YLMI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΛΛΟΣΜΙ (BLLOSHMI) (κύριο
όνομα) ΝΑΪΛΕ (NAILE)
3. Με την Φ.1707/2018/0000413/06-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 23-05-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΛΙΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΣΕΝΤΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 10-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΜΑΝΙ (LIMANI) (κύριο όνομα)
ΤΣΕΝΤΡΙΜ (QENDRIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΜΑΝΙ (LIMANI) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΑ (BESA)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3012/2018/0000155/05-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 06-02-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 04-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΤΟΥΡΙΕ (LUMTURIJE)
2. Με την Φ.3025/2018/0000247/05-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 13-02-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ
(επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 04-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (RICA) (κύριο όνομα)
ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (RICA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA)
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Δυτ. Μακεδονίας, 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 06-02-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 04-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΤΟΥΡΙΕ (LUMTURIJE)
2. Με την Φ.3025/2018/0000247/05-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, 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 13-02-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ
(επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 04-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (RICA) (κύριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (RICA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3012/2018/0000155/05-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3610/2018/0002144/08-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 03-07-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΑΕΡΤ (επώ-

Τεύχος Β’ 2503/29.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

νυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 27-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA)
2. Με την Φ.3823/2017/0004535/08-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 15-11-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA)
3. Με την Φ.3870/2017/0004853/08-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 06-12-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΚΛΑΡΙΤΑ (KLARITA)
4. Με την Φ.3885/2017/0004935/08-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή

27699

η από 12-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-10-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (CERRIKU) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (CERRIKU) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA)
5. Με την Φ.1229/2017/0004978/08-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 15-12-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 17-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΗΛΙΑ (ILIJA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA)
6. Με την Φ.3890/2017/0004991/08-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2011, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 07-08-2001 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΪ (DEDEJ) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΪ (DEDEJ) (κύριο όνομα)
ΛΙΓΙΕ (LIJE)
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2503/29.06.2018

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 - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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.

r 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025032906180008*

