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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. 107224/2016/0031640/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 7-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΣΟΝ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ 

(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-3-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
3-2-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2.- Με την Φ. 107222/2016/0031631/20-9-2018 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 7-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) 
ΔΗΜΠΑΛΗ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-8-2006, 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 1-7-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΗΜΠΑΛΗ (DHIMPALI) (κύριο 

όνομα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΗΜΠΑΛΗ (DHIMPALI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
3.- Με την Φ.107221/2016/0031629/20-9-2018 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 
7-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΔΗΜΠΑΛΗ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
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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 
1-7-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΗΜΠΑΛΗ (DHIMPALI) (κύριο 

όνομα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΗΜΠΑΛΗ (DHIMPALI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
4.- Με την Φ.107213/2016/0031595/19-9-2018 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 
7-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (επώνυμο) ΖΟΥΠΑ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-9-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 4-9-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΠΑ (ZHUPA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΡΙΤ (ENDRΙΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΠΑ (ZHUPA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
5.- Με την Φ.107211/2016/0031592/19-9-2018 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 7-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟ (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-1-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
6-12-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRΙΤAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
6.- Με την Φ. 107204/2018/0020743/19-9-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 7-11-2016 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΦΡΑΝΚΟ (επώνυμο) ΚΙΠΤΙΟΥ (πατρώνυμο) 

ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-9-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14800/52/10-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.107443/2018/0018130/20-9-2018 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 23-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-12-1985, 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 
οκτώ τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2003
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5201/23-6-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και τρι-
ών τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με 
την αριθμ. 2098/12-10-2016 βεβαίωση του ΟΑΕΔ KETEK, 
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Λαμίας και ως εκ τούτου έχει συμπλη-
ρώσει την εκ του νόμου απαιτούμενη παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης.

2.- Με την Φ. 107441/2018/0018126/20-9-2018 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 23-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΣΟΥΛΙ 
(όνομα) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΪ ΑΒΡΑΑΜ, που 
γεννήθηκε στην ΤΑΝΖΑΝΙΑ την 26-12-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2010 σύμφωνα με την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58585Τεύχος Β’ 4873/01.11.2018

αριθμ. 16100/2021/20-10-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την Φ. 107432/2018/0018122/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 23-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΟ (όνομα) ΕΡΒΙΣ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 5-3-1984, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2003 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16550/46/3-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την Φ. 107419/2018/0018108/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
22-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΚΑΪ (όνομα) ΕΡΙΟΝ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1-9-1996, και κα-
τοικεί 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 επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 16350/54/1-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ. 107405/2018/0018090/19-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΛΛΝΤΑΣΙ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-7-1985, 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 30-6-2005 
σύμφωνα με την αριθμ. 17070/49/15-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ.107409/2018/0018096/19-9-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
21-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΛΑΪ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΥΖΑΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-11-1992, 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-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14350/12/30-9-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής .

3.- Με την Φ. 107417/2018/0018102/19-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλή-
θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΕΛΙ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-12-1995, 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 
30-6-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 15880/6/19-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την Φ. 107418/2018/0018104/19-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (όνομα) ΕΛΒΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-1-1989, 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 30-6-2007 σύμφωνα με την 
αριθμ. 15880/57/20-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.
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5.- Με την Φ. 107447/2018/0018132/19-9-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 23-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (όνομα) ΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΑΝΝΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-6-1990, 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 30-6-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 16880/5/10-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.- Με την Φ. 107470/2018/0018140/19-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΙΛΓΙΑ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 1-3-1985, 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 30-6-2003 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16350/63/8-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής 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 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ. 107748/2018/0018442/19-09-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 9-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (όνομα) ΕΝΤΟΝΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-9-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 11266/29/2-8-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ. 107803/2018/0018486/19-9-2018 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 IB του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΧΙΜΑ (όνομα) ΙΡΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-1-1995, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16880/53/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την Φ. 107825/2018/0018492/19-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΡΑ (όνομα) ΓΙΟΥΚΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΕΣΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-8-1992, 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 30-6-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17990/47/29-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την Φ. 107837/2018/0018496/19-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
14-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΣΑΤΖΑΝΙΣΒΙΛΙ (όνομα) ΑΝΑΝΟ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
13-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16880/21/14-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5.- Με την Φ. 107791/2018/0018480/19-9-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
12-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΟΛΑΡΙ (όνομα) ΑΡΝΟΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 5-5-1995, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 18180/3/29-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ. 107838/2018/0018498/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΖΙ (όνομα) ΑΛΜΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-6-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 13100/30/15-9-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την Φ. 107847/2018/0018506/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (όνομα) ΕΡΜΕΛΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 8-6-1995, 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 παρακολούθη-

ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14800/17/4-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την Φ. 107850/2018/0018510/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 14-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΤΡΕ (όνομα) ΚΕΤΡΙΝΕ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 1-1-1980, 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 30-6-1999 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17630/37/22-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4.- Με την Φ. 108078/2018/0020636/20-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 9-1-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΠΟΥΖ (όνομα) 
ΓΟΥΕΝΤΙ-ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙΟΝΙΣΙΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-3-1994, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 967/62/4-3-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την Φ.3121/2018/0001155/9-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 217Α'), γίνεται 
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αποδεκτή η από 8-6-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΑΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΤΕΡΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-6-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 
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 
18-11-2006 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΛΑ (STELA).
2.- Με την Φ.3122/2018/0001156/9-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 8-6-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ 
(επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-8-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 18-11-2006 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΛΑ (STELA).
3. Με την Φ.3113/2018/0001097/09-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 1-6-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΑ (επώνυμο) ΑΔΑΜΙ (πατρώνυ-
μο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-3-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 7073/30-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστικής Κατάστα-
σης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ.3224/2017/0000719/8-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-7-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΣΑΝΤ 
ΣΙΝΓΚ (επώνυμο) ΤΖΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΟΧ ΣΙΝΓΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9-1-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 2-3-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΛΛΙ (JHALLI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΟΧ ΣΙΝΓΚ (SANTOKH SINGH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΛΛΙ (JHALLI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΒΙΝ ΚΟΥΜΑΡΙ (PARVEEN KUMARI).
2.- Με την Φ.3664/2018/0000008/8-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 217Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 3-3-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΤΖΑΣΒΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-5-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-10-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥ (SANDHU) (κύριο όνο-

μα) ΤΖΑΣΒΙΝΤΕΡ ΣΙΝΓΚ (JASWINDER SINGH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ (BALWINDER).
3.- Με την Φ.3711/2018/0003462/8-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-3-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΒΕΠΡΙΜΑΛ 
(επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΑΒΤΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7-2-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-7-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΑΒΤΑΡ (AVTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΡΙΝΤΕΡ (VARINDER).
4.- Με την Φ.58/2017/0004093/8-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) 
ΓΚΟΖΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 1-6-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕ-
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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-12-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΖΝΤΑΡΙ (GOZHDARI) (κύριο 

όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (KRISTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΖΝΤΑΡΙ (GOZHDARI) (κύριο 

όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
5.- Με την Φ.3741/2018/0003764/8-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 217Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 5-4-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) 
ΚΑΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 16-2-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΙΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (KABASHI) (κύριο όνο-

μα) ΣΚΕΝΤΙΓΕ (SHKENDIJE).

Ο  Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

(8)
       Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ. 1417/2018/0001537/8-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 8-3-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΕΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.20.4/626/31-1-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2.- Με την Φ.1554/2017/0001191/8-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου IB του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 16-8-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΤΑΖ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΛΓΟΥΑΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ 
την 17-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.20.4/5249/4-7-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3.- Με την Φ. 1609/2017/0001440/8-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΚΑ (επώνυμο) 
ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣ-
ΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/7528/29-9-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4.- Με την Φ. 1623/2017/0001491/8-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
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δαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑ (επώνυμο) ΜΕΡΝΙΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-7-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-6-2016 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.20.4/5067/6-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι
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     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1.- Με την. Φ.3155/2018/0002519/25-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 15-12-2017αίτημα του γονέα της ανήλι-
κης (επώνυμο) ΚΡΙΜΛΕΒΑ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 6-6-2008, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3284/2004.

2.- Με την. Φ.3156/2017/0003428/25-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 15-12-2017αίτημα του γονέα του ανήλικου 
(επώνυμο) ΚΡΙΜΛΕΒ (όνομα) ΦΕΟΝΤΟΡ (πατρώνυμο) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 7-10-2011, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3284/2004.

3.- Με την. Φ.3157/2017/0003429/25-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 15-12-2017αίτημα του γονέα του ανήλι-
κου (επώνυμο) ΚΡΙΜΛΕΒ (όνομα) ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-7-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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     Στην αριθμ. Φ.5852/2018/0000996/18-9-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον (επώνυμο) 
ΡΑΔΕΡ (όνομα) ΤΖΩΝ ΝΙΚΟΛΑΣ που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 4409/3-10-2018 (τ.Β'), διορθώνεται το πατρώνυμο 
από το λανθασμένο:

"ΤΖΑΙΗΜΣ ΜΠΑΡΝΕΣ"
στο ορθό:
"ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΑΡΝΕΣ".

 ( Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048730111180008*


		2018-11-02T08:53:05+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




