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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.22164/2017/0008791/21-09-2018 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 02-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΠΟΥ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΜΩΥΣΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 

20-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΛΑ (PULA)
(κύριο όνομα) ΜΩΥΣΗ (MOISI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΛΑ (PULA)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την Φ.22192/2017/0009022/21-09-2018 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 04-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΤΖΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΝΑΧΙΛΕ (NAHILE).
3. Με την Φ.22229/2017/0009094/21-09-2018 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 04-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΗΤΡΕ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα 
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στη χώρα από 18-09-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΗΤΡΕ (MITRE)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΗΤΡΕ (MITRE)
(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

 (2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.19646/2018/0011803/19-09-2018 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 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΛΤΖΙΤ ΜΠΑΪΝΣ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΜΑΪΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 08-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΓΚΟΥΡΜΑΪΛ (GURMAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI)
(κύριο όνομα) ΒΕΝΑ (VEENA).
2. Με την Φ.21705/2018/0016922/19-09-2018 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 21-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (επώνυμο) ΣΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 21-06-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΑ (SHENA)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΑ (SHENA)
(κύριο όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΑ (VLADIMIRA).

3. Με την Φ.21946/2018/0016938/19-09-2018 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 
06-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ -
ΠΕΥΚΗΣ, 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 05-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΝΕΛΑ (MIRNELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(   3)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.14826/2018/0010102/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΟΝΟΜΗ (KONOMI) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT) 
ον. πατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (MIHALLAQ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A500868, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1982 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

2. Με την Φ.16731/2018/0002339/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΣΙΕΝΤΗΣ (SHENDI) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
(EPAMINONDA) ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ (PETRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A499424, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
05-10-1958 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ.

3. Με την Φ.12739/2017/0023907/28-09-2018 από-
φαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
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της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΤΙΣΑ (DISHA) ΝΤΡΙΝΙ (DRINI) ον. πατρός 
ΚΑΣΕΜ (KASEM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A501191, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-1993 και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

4. Με την Φ.12925/2018/0000296/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΝΤΙΣΑ (DISHA) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (BRISILDA) ον. 
πατρός ΚΑΣΕΜ (KASEM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A501190, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1988 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

5. Με την Φ.21923/2018/0012771/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΚΟΥΡΤΗΣ (SHKURTI) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (FILIP) ον. πα-
τρός ΜΗΤΣΟ (MICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A431302, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-1963 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.

6. Με την Φ.19645/2018/0001065/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΛΛΗΣ (BALLI) ΝΙΚΟΣ (NIKO) ον. πατρός 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A355022, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1995 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

7. Με την Φ.20605/2018/0008443/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΟΤΣΚΑ (KOCKA) ΒΑΣΙΛΑΚ (VASILLAQ) ον. πα-
τρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A501080, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1954 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

8. Με την Φ.23078/2018/0015362/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΙΣΑΡΗΣ (QESARI) ΜΙΛΙΑΝΟ (MILJANO) ον. 
πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ARISTIDH), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 

A500408, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1980 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

9. Με την Φ.23461/2018/0016739/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΙ (STEFANI) ΜΙΧΑΛΑΚ (MIHALLAQ) ον. 
πατρός ΓΙΑΝΝΑΚ (JANAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A282794, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1982 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

10. Με την Φ.22767/2018/0015342/28-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΦΛΙΝΔΡΗ (FLINDRI) ΖΟΥΛΙΕΤΑ (XHULIETA) ον. 
πατρός ΛΟΝΙ (LONI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A403567, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-04-1960 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(     4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.21176/2017/0004516/25-09-2018 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 07-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΠΑΟΥΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI)
(κύριο όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
2. Με την Φ.22279/2017/0009497/25-09-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56550 Τεύχος Β’ 4674/18.10.2018

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 αποδε-
κτή η από 11-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΜΕΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙ-
ΚΟΥ, 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 
07-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΤΙ (MEDI)
(κύριο όνομα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA)
(κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA)
3. Με την Φ.22282/2017/0009502/25-09-2018 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 11-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΕΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙ-
ΚΟΥ, 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 άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΤΙ (MEDI)
(κύριο όνομα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΛΑ (MEHALLA)
(κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
4. Με την Φ.22283/2017/0009504/25-09-2018 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 11-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) 
ΠΕΡΛΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙ-
ΣΙΑΣ, 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 
09-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΙΤΣΑ (PERLICA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΙΤΣΑ (PERLICA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΝΑ (FLORINA).

5. Με την Φ.22284/2017/0009508/25-09-2018 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 11-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΠΕΡΛΙΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 
09-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΙΤΣΑ (PERLICA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΙΤΣΑ (PERLICA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΝΑ (FLORINA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(     5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.5027/2018/0016396/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-02-
1998 και ο πατέρας του κατέχει δελτίο μόνιμης διαμο-
νής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
2. Με την Φ.22278/2017/0009491/25-09-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
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(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
11-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 5830/15/19-04-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.13064/2018/0017058/25-09-2018 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-07-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΠΑΣΙΟ (όνομα) ΜΠΕΚΟΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 29-07-2014 από το 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

4. Με την Φ.10276/2018/0017350/25-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ (όνομα) ΡΑΜΠΕΚΑ 
(πατρώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
26-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 
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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθμ. 649/65/02-03-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.20888/2018/0017080/25-09-2018 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
19-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΑ (όνο-
μα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
16190/16/25-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(     6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.18076/2018/0017392/26-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 14-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑΪ (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ 
(πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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. 7507/2/01-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.20412/2018/0017358/26-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 05-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 31-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟ-
ΛΑΡΓΟΥ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 15280/32/13-10-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΛΙΤΣΙ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΤΣΗ.

3. Με την Φ.21293/2018/0014805/26-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 23-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
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πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΕΝΤΑΡΙ (όνομα) ΕΓΙΟΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-07-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1430/18/06-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.21393/2018/0017364/26-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΪΜΗ (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΡΟΥΝΤΟΛΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-05-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 
αριθμ. 17990/43/29-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.21396/2018/0017368/20-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΪΜΗ (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΡΟΥΝΤΟΛΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-05-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17630/73/22-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.21419/2018/0017375/26-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΡΗ (όνομα) ΣΕΒΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-02-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την αριθμ. 21570/25/
25-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

7. Με την Φ.21423/2018/0017355/26-09-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΡΗ (όνομα) 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθμ. 21570/45/26-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(     7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.21511/2017/0005345/25-09-2018 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI)
(κύριο όνομα) ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΝΑ (TENA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
2. Με την Φ.21527/2017/0005372/25-09-2018 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 
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με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
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 
12-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΔΥΛ (BARDHYL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
3. Με την Φ.21523/2017/0005365/25-09-2018 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 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) 
ΤΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 
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 
08-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (DANIEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA)
(κύριο όνομα) ΕΛΙ (ELI).
4. Με την Φ.21518/2017/0005359/25-09-2018 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 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
08-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (DANJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA)
(κύριο όνομα) ΕΛΙ (ELI).

5. Με την Φ.21512/2017/0005348/25-09-2018 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 09-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΜΙΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΙ (MIRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(     8)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.37749/2018/0017847/18-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΕΡΕΖΙΟΥ (TEREZIU) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER) 
ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A202717, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1991 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

2. Με την Φ.38456/2018/0010301/18-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΟΣΚΑ (TOSKA) ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ (MARENGLEN) 
ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚ (NIKOLLAQ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A501327, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1977 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

3. Με την Φ.46966/2018/0015469/19-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
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υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΤΗΣ (KURTI) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASILLAQ) 
ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A413334, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1980 και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΥΛΗΣ.

4. Με την Φ.44462/2017/0025373/19-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΖΙΩΓΚΑ (ZHONGA) ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός 
ΛΑΖΟΣ (LLAZO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A364615, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-05-1994 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

5. Με την Φ.43678/2018/0014389/18-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 

στοιχεία: ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDONI) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) ον. 
πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A223299, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

6. Με την Φ.43901/2017/0025262/18-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΑΡΑΪ (MARAJ) ΕΝΕΑ (ENEA) ον. πατρός 
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A557063, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-1995 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  
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