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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.102174/2018/0010823/07-06-2018 από-
φαση 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 16-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (όνομα) 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 807/33/02-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.104890/2018/0011022/07-06-2018 από-
φαση 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 07-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΑ (όνο-
μα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-09-1992, 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 εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 8454/74/15-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.104889/2018/0011021/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 07-07-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΟΥΛΛΙ (όνο-
μα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 8830/60/
17-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.104658/2018/0000998/25-05-2018 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΤΣΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΧΕΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-1997, 
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 ηλι-
κίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 12690/125/13-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ. 104882/2018/0011019/07-06-2018 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 07-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΑΪ (όνομα) ΙΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-08-1994, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 7788/72/03-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.104943/2018/0012359/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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
11-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΗ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΕΡ (πατρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-02-1996, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 8220/56/
10-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

2. Με την Φ.104928/2018/0012036/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (όνομα) ΣΟΚΟΛ 
(πατρώνυμο) ΠΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-02-1988, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5850/53/16-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.111669/2018/0010987/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (όνομα) ΕΛΡΙΣ (πα-
τρώνυμο) ΡΑΜΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-07-1990, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 8100/18/04-08-2010 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.104922/2018/0012138/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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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 11-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (όνο-
μα) ΓΙΟΥΤΖΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1995, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 4140/50/ 
15-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

5. Με την Φ.108548/2018/0010821/07-06-2018 από-
φαση 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-01-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΝΕΣΗ 
(όνομα) ΑΧΜΑΝΤ (πατρώνυμο) ΦΑΤΧΑΛΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-1992, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 5515/45/ 
11-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττι-
κής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
του από ΑΧΜΑΝΤ ΜΙΝΕΣΗ σε ΑΧΜΑΝΤ ΜΙΝΕΣΗΣ.

6. Με την Φ.104953/2018/0012339/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (όνομα) ΕΡΓΚΕΣ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-06-1995, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 1710/42/10-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(3)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ. 104932/2018/0012037/07-06-2018 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. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΚΟ (όνομα) ΙΒΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 30-10-2014 από τη ΦΙ-
ΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (πτυχίο ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ. 104944/2018/0012337/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδε-
κτή η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΓΑ (όνομα) ΙΡΜΑ 
(πατρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-04-1990, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 8162/55/08-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.104980/2018/0012343/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 12-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΡΤΕΝΑ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-03-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
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την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 7070/43/31-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.97084/2018/0012367/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
21-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΣΤΙ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-06-1995, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 615/21/16-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.104891/2018/0010984/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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
07-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΤΡΟ (όνομα) 
ΑΜΠΡΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 4750/3/
19-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

2. Με την Φ.104934/2018/0012358/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 

η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (όνομα) ΕΝΤΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-11-1994, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 5700/63/13-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.104921/2018/0012134/08-06-2018 από-
φαση 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 11-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (όνομα) 
ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΕΪΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-04-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 8910/18/22-06-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.104892/2018/0010989/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 07-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΤΡΟ (όνομα) ΓΙΟΝΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 4750/5/19-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.104927/2018/0012035/07-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΓΚΙΑΪ (όνομα) TEA 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-02-1997, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 6670/81/07-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.5604/2017/0004530/07-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 22-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΠΡΟΒΙ-
ΜΙ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-03-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου 
διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΒΙΜΙ (PROVIM) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΒΙΜΙ (PROVIMI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΝΤΑ (ERIDA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(7)
     Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΤΑΝΓΚΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 

(TANGU VLADIMIR).

  Με την Φ.288/2018/0000159/26-04-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
ν.2690/1999, η με αριθμ. Φ.288/2012/ 0000138/27-11-2012 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3377/Β΄/18-12-
2012), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) 
του ομογενούς TANGU (ΤΑΝΓΚΟΥ) VLADIMIR (ΒΛΑΔΙΜΗ-
ΡΟΣ) του JORGO (ΓΙΩΡΓΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-10-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δεδο-
μένου ότι δεν συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση 
για την πολιτογράφησή του ως ομογενής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(8)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (ΤΙΚΑ 

KRISTAQ).

  Με την Φ.304/2018/0000203/26-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
ν.2690/1999, η με αριθμ. Φ.304/5046/15-10-2012 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3027/Β΄/14-11-2012), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) 
του ομογενούς ΤΙΚΑ (ΤΙΚΑΣ) KRISTAQ (ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ) του 
PETRAQ (ΠΕΤΡΑΚΗΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-09-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δεδομέ-
νου ότι δεν συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση για 
την πολιτογράφησή του ως ομογενής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 1.   Με την Φ.20273/2018/0001257/05-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/
2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 23-10-2017 αί-
τημα της (επώνυμο) ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΓΙΣΜΑ-
ΪΛΙ-ΝΙΚΑΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ την 17-10-1995, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.
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2. Με την Φ.20397/2018/0001239/05-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 06-07-2012
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΧΙΛΛΕΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2010, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(10)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.39127/2018/0002692/08-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
16-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ (επώνυμο) ΡΑΜΟ (πατρώ-
νυμο) ΕΜΙΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-04-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΟ (RAMO) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛΙΑΝΟ (EMILIANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΟ (RAMO) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
2. Με την Φ.39128/2018/0001801/08-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 16-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΡΑΜΟ (πατρώνυμο) ΕΜΙ-
ΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 17-04-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΟ (RAMO) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛΙΑΝΟ (EMILIANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΟ (RAMO) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
3. Με την Φ.39130/2018/0001814/08-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2009,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 07-02-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΣΙ (KAPUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤΙ (ALFREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΣΙ (KAPUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
4. Με την Φ.39131/2018/0001815/08-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 
18-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 
07-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΣΙ (KAPUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤΙ (ALFREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΣΙ (KAPUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
5. Με την Φ.39134/2018/0001859/08-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 20-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΛΙΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2007, 
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και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 01-07-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΕ (DANE) (κύριο όνομα) ΕΝ-

ΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
6. Με την Φ.32677/2018/0002011/08-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 31-10-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΓΙΕ (MARIJE).
7. Με την Φ.32672/2018/0002012/08-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 31-10-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΓΙΕ (MARIJE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(11)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4602/2018/0001506/31-05-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
10-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΡΚΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 04-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΚΟΥΡ (MERKUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΙΟΝΑ (MARTIONA).
2. Με την Φ.4897/2017/0003578/31-05-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
29-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-05-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (BRACJA) (κύριο 

όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (BRACJA) (κύριο 

όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).
3. Με την Φ.4921/2017/0003810/31-05-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (επώνυμο) ΝΤΟΡΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-10-2001 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΝΤΑ (DORDA) (κύριο 

όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΝΤΑ (DORDA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΙΑΝΑ (ELIDJANA).
4. Με την Φ.4927/2017/0003817/31-05-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 

με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 08-
07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

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