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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.21846/2018/0010816/19-09-2018 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 13-09-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΑΡΙ (όνομα) ΕΛΣΙΕΝΤ 
(πατρώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-05-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
αριθμ. 11490/35/03-08-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.21851/2018/0010813/19-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-09-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΑΝΙ (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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. 4750/36/20-04-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ 
ΝΤΑΛΙΑΝΙ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ.

3. Με την Φ.21854/2018/0010835/19-09-2018 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 13-09-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΓΚΙΣΙ (όνομα) ΚΛΑ-
ΟΥΝΤΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 αριθμ. 10705/21/19-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.21881/2018/0010838/19-09-2018 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 15-09-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (όνομα) 
ΕΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 18-12-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙ-
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ΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ.9960/1/05-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την Φ.22123/2018/0010823/19-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-10-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΧΙΑ (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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. 11093/27/01-08-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.23687/2017/0002961/19-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΟ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥ-
ΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
05-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την Φ.23718/2017/0003127/19-09-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ (επώνυμο) ΒΕΛ-
ΛΕΖ (πατρώνυμο)-, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-07-2003 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο)-(-) (κύριο όνομα)-(-)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΛΕΖ (VELLEZ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΝΕΤ (JANNET).
3. Με την Φ.23789/2017/0003841/19-09-2018 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 
23-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (EVELINA).
4. Με την Φ.23913/2017/0004219/19-09-2018 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 
02-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-03-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

5. Με την Φ.23975/2017/0004509/19-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΣΑΝΤ (επώνυμο) ΠΑΛ (πα-
τρώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛ (PAL) (κύριο όνομα) ΣΟΥΡΙ-

ΝΤΕΡ (SURINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΜΖΙΤ (PARMJIT).
6. Με την Φ.15705/2018/0010356/17-09-2018 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 
13-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟΣ (επώνυμο) ΖΑΧΟ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 24-05-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΧΟ (ΖΑΗΟ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΧΟ (ΖΑΗΟ) (κύριο όνομα) ΑΝΙ-

ΛΑ (ANILA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.23702/2018/0012451/14-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 

10-02-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΠΙΕΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 10805/7/19-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.23716/2017/0003097/14-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-02-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΡΑΠΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-03-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 19300/3/19-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.23441/2017/0001434/29-08-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-01-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΑΛ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 20346/32/11-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.21320/2018/0011797/29-08-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-07-2016 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΛΙΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 5100/29/04-04-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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5. Με την Φ.21319/2018/0011796/29-08-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-07-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 7130/13/14-05-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.23647/2018/0012308/29-08-2018 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 
07-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την Φ.23650/2018/0012271/29-08-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΙΝΑΡΝΤ (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 01-07-
2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
3. Με την Φ.23809/2018/0012280/29-08-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (επώνυμο) ΛΑΜΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΛΛΙ (LAMLLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΛΛΙ (LAMLLI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
4. Με την Φ.23862/2017/0004020/29-08-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 28-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΑΒΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΡΕΝΤΙΝΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 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 
19-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟ (AVDO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΝΤΙΝΟΛ (REDINOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟ (AVDO) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
5. Με την Φ.25717/2017/0019401/29-08-2018 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 
19-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΠΡΙΤ (επώνυμο) ΚΟΡ (πατρώνυμο) 
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ΧΑΡΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-11-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΧΑΡΤΖΙΤ (HARJΙΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΝΑΒ-

ΠΡΙΤ (NAVPREET).
6. Με την Φ.23655/2017/0002806/29-08-2018 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 
07-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΒΙΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-12-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΛΣΟΝ (VILSON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΟΝΙΚΑ (ΜΟΝΙΚΑ).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.2409/2018/0000940/24-09-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 13-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 

11-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΜΙΡΑ (SELMIRA).
2. Με την Φ.2410/2018/0000945/24-09-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 14-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
3. Με την Φ.2414/2018/0000997/24-09-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 
20-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΓΙΕΡΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 01-03-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΛΜΑ (VILMA).
4. Με την Φ.2419/2018/0001015/24-09-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 25-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΤΑ (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΦΙΕ (NAFIE).
5. Με την Φ.2420/2018/0001016/24-09-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 25-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
01-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΤΣΙ (HUNCI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΦΙΕ (NAFIE).

  Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.1095/2018/0013888/18-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 29-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΦΤΑΝΗ (KAFTANI) ΜΑΪΛΙΝΤΑ 
(MAJLINDA) ον. πατρός ΜΑΝΘΟ (ΜΑΝΤΗΟ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480615, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-05-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

2. Με την Φ. 10410/2018/0013990/25-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΚΟΝΕΣΗΣ (KOKONESHI) 
ΑΛΤΙΝ (ALTIN) ον. πατρός ΜΙΝΕΛΑ (MINELLA), κατόχου 

του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α492077, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-03-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την Φ. 10770/2018/0014661/25-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-11-2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΚΑ (ΚΟΚΑ) ΜΑ-
ΡΙΑΝΑ (MARIANA) ον. πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α471547, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-01-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ.

4. Με την Φ.13517/2018/0006828/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΧΑΛ (MIHAL) ΑΝΙΛΑ (ANILA) 
ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α310411, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-1974 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Με την Φ.13518/2018/0004429/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΧΑΛ (MIHAL) ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ (VANGJELI) ον. πατρός ΜΑΞΙΜ (MAKSIM), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480317, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-05-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6. Με την Φ.15114/2018/0013131/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΟΝΤΑΝΗ (PRODANI) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ (JORGO) ον. πατρός ΙΛΙΡ (ILILR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α492972, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

7. Με την Φ. 15200/2018/0011754/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ (KOSTAJANI) 
ΑΝΝΑ (ΑΝΑ) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480562, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-01-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.
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8. Με την Φ. 15232/2018/0011813/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΛΟΚΗΣ (FLOQI) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(STEFANO) ον. πατρός ΘΩΜΑΚ (THOMAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480210, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-12-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

9. Με την Φ.15201/2018/0013384/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ (KOSTAJANI) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (THEODHOROS) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(LEONIDHA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α480563, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

10. Με την Φ. 15409/2018/0011822/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΡΝΤΙΛΑ (BERDILLA) 
ΓΙΟΝΙΚΑ (JONIKA) ον. πατρός ΓΙΑΣΑΡ (JASHAR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α306498, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-01-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ.

11. Με την Φ. 15419/2018/0011974/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΧΑΡΕΜ (MUHAREM) ΛΙ-
ΛΙΑΝΑ (LILJANA) ον. πατρός ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α306859, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-
12-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

12. Με την Φ.15410/2018/0011821/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΡΝΤΙΛΑ (BERDILLA) ΠΑΥ-
ΛΟΣ (PAULO) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α472395, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ.

13. Με την Φ. 15407/2018/0011820/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΡΝΤΙΛΑ (BERDILLA) ΗΛΙΑ 
(ILIA) ον. πατρός ΒΑΝΓΚΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α306497, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1970 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ.

14. Με την Φ. 13784/2018/0006868/13-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΣΗ (NASI) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ 
(MARIGLEN) ον. πατρός ΑΡΚΥΛΕ (ARKILE), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α563630, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-10-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

15. Με την Φ. 15205/2018/0011753/14-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΧΑΛ (MIHAL) ΓΚΕΡΓΚΙ 
(GJERGJI) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α496078, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-07-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ.

16. Με την Φ. 11833/2018/0013922/25-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 18-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΕΜΙΡΑΖΗ (DEMIRAZI) ΒΑΛ-
ΜΠΟΝΑ (VALBONA) ον. πατρός ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α475678, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-03-1971 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.

17. Με την Φ.18317/2018/0014609/25-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΛΗ (KOLI) ΛΑΖΑΡΟΣ 
(LAZAROS) ον. πατρός ΔΟΡΙ (DHORI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α496057, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ.

18. Με την Φ.15163/2018/0013749/25-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΑΖΗ (QIRJAZI) ΑΦΡΟΒΙΤΗ 
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(AFROVITI) ον. πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α480323, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

19. Με την Φ. 19874/2018/0013930/25-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-

νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΕΡΑΪ (VERAJ) ΜΙΡΑΝΤΑ 
(MIRANDA) ον. πατρός ΚΟΖΜΑ (ΚΟΖΜΑ), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α243386, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-09-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

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