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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.107122/2018/0015534/06-07-2018 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 
02-11-2016 δήλωση - αίτηση της μητέρας του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΖΕΝΙΑΡ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ (πατρώ-
νυμο) -, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2005, 
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, η μητέρα του 

διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-06-2002 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ (BEQJA) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
2. Με την Φ.107123/2018/0015543/06-07-2018 από-

φαση 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
μητέρας του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΝΤΕΡ 
(επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-06-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ (BEQJA) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
3. Με την Φ.107008/2016/0030689/06-07-2018 από-

φαση 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 26-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΙΑΜ ΜΑΧΜΟΥΝΤ 
(επώνυμο) ΟΥΛΛΑΧ (πατρώνυμο) MNT ΣΑΧΙΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΛΛΑΧ (ULLAH) (κύριο όνομα) 

ΜΝΤ ΣΑΧΙΝΤ (MD SHAHID).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟΥΜ (BEGUM) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΑΫΑ (ALAYA).
4. Με την Φ.107119/2016/0031130/06-07-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΕΜ (επώνυμο) 
ΟΥΛΛΑΧ (πατρώνυμο) ΜΝΤ ΜΠΑΡΚΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΛΛΑΧ (ULLAH) (κύριο όνομα) 

ΜΝΤ ΜΠΑΡΚΑΤ (MD BARKAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΚΑΜ (BAGAM) (κύριο όνο-

μα) ΜΟΡΙΟΜ (MORIOM).

  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.106873/2018/0012010/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΤΟΤΣΑΪ 
(όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1993, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 13180/13/15-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.106973/2018/0013873/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (όνο-
μα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1991, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 14920/34/11-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.106974/2018/0013882/13-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (όνομα) ΛΕΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-09-1995, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 14590/31/03-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.106986/2018/0013894/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΙ (όνομα) ΣΑΡΑ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-06-1994, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 15280/54/14-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.106987/2018/0013898/13-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΜΠΟ (όνομα) ΘΥΜΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-09-1995, 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 
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 15280/6/11-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.106879/2018/0012012/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (όνο-
μα) ΚΑΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΕΛΟΥΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1986, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 13350/26 / 19-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας 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.106998/2018/0014028/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΚΟ (όνο-
μα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1995, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 13587/5/26-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.107005/2018/0014280/13-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΪΛΑΪ (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΦΕΪΖΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-04-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 13520/9/21-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.106999/2018/0014030/13-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (όνομα) ΑΦΡΟΒΙΤΗ 
(πατρώνυμο) ΣΙΝΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-04-1996, 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 αριθ. 10530/12/12-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.106996/2018/0013900/13-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΜΠΟΡΑ (πατρώνυμο) 
ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1997, 
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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
14350/25/29-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την Φ.106995/2018/0014026/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΜΠΑΝ (όνο-
μα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΣΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 09-02-1987, 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 
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 20-09-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 13520/40 / 20-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.106989/2018/0014020/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΙ (όνομα) ΕΛΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-06-1988, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθ. 14800/30/04-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την Φ.106872/2018/0014327/13-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΓΚΑ (όνομα) 
ΤΖΕΟΡΤΖΙΑΝΑ-ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΥΣ, 
που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 31-08-1998, 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 ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. 807/71/03-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

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.96938/2018/0013876/12-07-2018 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-06-2018 δήλωση - αίτηση της 

αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΙΦΑΪ (όνομα) 
ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-06-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
13-06-2014 από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι Πειραιά (πτυχίο Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών 
Μηχανικών Τ.Ε.).

2. Με την Φ.105391/2018/0004169/12-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΣΣΙ (όνομα) 
ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΕΪΣ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-1996, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 6360/32/19-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.105538/2018/0004386/12-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 18-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (όνομα) ΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 8220/37/10-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΑΝΤΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ σε ΑΝΤΑ 
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ.

4. Με την Φ.105776/2018/0006389/12-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-06-1985, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
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συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 
σύμφωνα με την αριθ. 3321/89/07-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.106167/2018/0007867/12-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΣΑΤΙ (όνο-
μα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-1998, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 4920/36/25-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.106825/2018/0011791/12-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΗ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-10-1994, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 9908/12/04-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης 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.107009/2018/0014314/13-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 

η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (όνομα) 
ΚΛΙΣΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 14590/47/ 
04-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.106988/2018/0013896/12-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-10-
2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1997, 
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 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 14590/63/ 
04-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.106981/2018/0013892/12-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΕΝΤΙΝΑΪ 
(όνομα) ΡΙΓΚΕΝΤ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1984, 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-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 14800/62/06-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.106694/2018/0009458/12-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 12-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΤΖΟ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣ 
(πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-02-1992, 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 παρακολούθη-
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ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 8660/38 / 16-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.106145/2018/0007860/12-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΒΕΓΙΑ (όνομα) 
ΣΑΛΙ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 28-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 10530/50/13-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.108536/2018/0016084/12-07-2018 από-
φαση 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-01-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΙ (επώ-
νυμο) ΚΟΚΔΗΜΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΔΗΜΑ (KOKDHIMA) (κύριο 

όνομα) ΜΙΧΑΛ (MIHAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΔΗΜΑ (KOKDHIMA) (κύριο 

όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

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.106975/2018/0013886/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΑΪ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΥΣ (πατρώνυμο) ΡΑΧΙΜ, 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 ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 7870/14/ 
06-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.106992/2018/0014022/13-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΕΣΑΤ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-04-1991, 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 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 14350/55/03-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.106993/2018/0014024/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΡΤΟΣ 
(όνομα) ΜΠΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1995, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα Με την Φ.20.4/8120/11-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.107024/2018/0014284/13-07-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (όνομα) ΕΓΚΕΣ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
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ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 13520/30/20-09-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.107043/2018/0014274/13-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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 31-10-
2016 δήλωση- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλι-
κίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤ 
(πατρώνυμο) ΝΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-05-1996, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 14590/29 / 03-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.97061/2018/0013884/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΗ (όνομα) ΣΤΑΥΡΙΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-01-1995, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 5100/15/03-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.107050/2018/0014308/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 31-10-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΖΙ 

(όνομα) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1992, 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-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 14160/54/27-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.107055/2018/0014282/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 31-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΑΛΟ (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-03-1989, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθ. 16700/14/16-11-2012 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.107056/2018/0014286/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (όνομα) 
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΕΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1993, 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-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 10645/55/14-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.107060/2018/0014272/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 31-10-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ 
(όνομα) ΓΚΡΑΜΟΖ (πατρώνυμο) ΡΑΧΜΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1992, 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 
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 7070/35/30-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.107061/2018/0014276/13-07-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 31-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΙΤΙ (όνομα) ΚΡΕΣΝΙΚ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-10-1991, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 8222 /14-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.105979/2018/0011160/03-07-2018 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΚΟΥΑ 
(όνομα) ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΠΙΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΚΕΝΥΑ την 12-04-1981, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2003 σύμφωνα με την αριθ. 8162/36/08-06-
2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.105978/2018/0011168/28-06-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 14-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΦΛΟΕΒ 
(πατρώνυμο) ΕΒΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-09-1993, 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 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. 11008/17/28-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.105865/2018/0011152/28-06-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΑΪ (όνομα) ΑΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-11-1990, 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 
αριθ. 4530/75/20-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ  

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