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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.23656/2018/0012768/08-10-2018 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 
07-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΤΙΚ (όνομα) ΑΡΤΙΟΜ (πατρώ-

νυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 
28-12-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1969/72/16-03-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.23659/2018/0012766/08-10-2018 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 
07-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΜΙΤΡΟΥΚ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
14-03-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθμ. 10705/14/15-07-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.23839/2018/0012770/08-10-2018 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 
28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-10-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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. 16880/1/09-11-2016 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.15867/2018/0013917/08-10-2018 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 01-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΦΙ (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-03-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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. 19016/30/05-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.23840/2018/0012772/08-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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 
28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (όνομα) 
ΝΤΕΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙ-
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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20770/31 / 16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.15366/2018/0012776/08-10-2018 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 
03-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΟΒΡΟΥΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 13100/50/13-9-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής . 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   

 (2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.22937/2018/0012873/01-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, 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 
01-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ (όνομα) 
ΓΙΟΧΑΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 17780/11/22-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΓΙΟΧΑΝΑ 
ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ σε ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΗ.

2. Με την Φ.20782/2018/0005064/01-10-2018 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 
30-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (πατρώνυμο) 
ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-5-1989 
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 εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3770/74/12-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου του από ΚΡΙΣΤΟ ΤΟΤΣΙ σε ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΤΣΗΣ.

3. Με την Φ.23912/2018/0013184/08-10-2018 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 
02-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΣΚΑΚΟΒΑ (όνομα) ΒΛΑΝΤΛΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
την 12-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΕΤΣΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1430/39/07-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την Φ.23969/2018/0013188/08-10-2018 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 07-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (όνομα) ΛΕΝΤΙ-
ΟΝ (πατρώνυμο) ΙΣΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-8-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 13640/23/22-09-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου. 

  Με την Φ.28041/2018/0008058/16-10-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
05-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
3-7-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) 
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑ (MARIA) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

   (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.22441/2016/0021457/15-10-2018 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 
25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΡΑΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2010 
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-08-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΣΙ (MIRASHI) 
(κύριο όνομα) ΑΛΝΤΟ (ALDO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΣΙ (MIRASHI) 
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA)
2. Με την Φ.20339/2018/0014548/15-10-2018 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 
15-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΙΡΑ (επώνυμο) ΣΑΑΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-11-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 24-9-2003 
και ο πατέρας της κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέ-
λους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΑΝΤ (SAAD) 
(κύριο όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (MOHAMED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΟΥΦΙΚ (TAWFIK) 
(κύριο όνομα) ΝΕΣΜΑ (NESMA)
3. Με την Φ.20322/2017/0021138/15-10-2018 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 
08-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΧΜΕΝΤ (επώνυμο) ΣΑΑΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-11-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 24-9-2003 
και ο πατέρας του κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέ-
λους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΑΝΤ (SAAD) 
(κύριο όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (MOHAMED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΟΥΦΙΚ (TAWFIK) 
(κύριο όνομα) ΝΕΣΜΑ (NESMA)
4. Με την Φ.24220/2017/0006297/15-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 
28-3-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΧΑΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2005 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-09-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝΙ (HANI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚ (MARK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΙ (HANI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΓΕ (MARIJE)
5. Με την Φ.21592/2018/0013813/15-10-2018 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 
11-08-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΖΟ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-01-2007 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΖΟ (BARXHO) 
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΖΟ (BARXHO) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.21823/2018/0013968/23-10-2018 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 08-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (όνομα) ΛΙΒΙΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΒΑΣΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-11-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 
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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 10260/3/07-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

2. Με την Φ.24030/2018/0013340/15-10-2018 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 09-03-
2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΙ (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-1997 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2140/33/14-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής .

3. Με την Φ.24074/2018/0013705/15-10-2018 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 
14-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΤΣΑΪ (όνομα) ΤΖΟΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΦΩΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 2470/31/21-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

4. Με την Φ.24069/2018/0013972/15-10-2018 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 
14-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟΥΣΙ (όνομα) ΕΓΚΛΕΝΤΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
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την 08-12-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡ-
ΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 1230/3/3-2-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελ-
ληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΕΓΚΛΕΝΤΙΑΝΑ 
ΚΑΓΙΟΥΣΙ σε ΕΓΚΛΕΝΤΙΑΝΑ ΚΑΓΙΟΥΣΗ.

5. Με την Φ.24061/2018/0013970/15-10-2018 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 14-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-10-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-
ΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 
σύμφωνα με την αριθμ. 3367/36/09-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.22584/2018/0000564/15-10-2018 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 
08-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΓΚΑΤΑ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΛΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-06-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14350/15/30-09-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής .

7. Με την Φ.22567/2018/0000551/15-10-2018 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 08-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΥΡΙΑΪ (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-10-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-

ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.4/4624/12-04-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(6)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ. 10086/2017/0019367/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 4/18-06-2018 Πρακτι-
κό, γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2013 αίτηση της ομο-
γενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΙΔΗ 
(πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
13-08-1991 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.21493/2018/0017188/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής Επι-
τροπής όπως διατυπώθηκε στο 3/14-05-2018 Πρακτικό, 
γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2016 αίτηση του ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑ (επώνυμο) ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
06-04-1997 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΗΛΙΑ ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗ σε ΗΛΙΑΣ ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗΣ.

3. Με την Φ.21495/2018/0017190/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής Επι-
τροπής όπως διατυπώθηκε στο 3/14-05-2018 Πρακτικό, 
γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2016 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΠΕΥΤΟΥΛΙ-
ΔΗ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΪ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
17-09-1973 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΕΛΕΝΑ ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗ σε ΕΛΕΝΗ ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΟΥ.

4. Με την Φ.24491/2018/0020171/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής Επι-
τροπής όπως διατυπώθηκε στο 3/14-05-2018 Πρακτικό, 
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γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2006 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΑ (επώνυμο) ΤΟΣΧΟΠΟΡΑΝ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙΪ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
31-10-1984 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.21497/2018/0008260/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατά-
ξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και 
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 3/14-05-2018 
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2016 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪ (επώνυμο) 
ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΪ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 20-09-1971 για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΝΙΚΟΛΑΪ ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗ σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΕΥΤΟΥΛΙΔΗΣ.

6. Με την Φ. 10080/2018/0018700/31-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 4/18-06-2018 Πρα-
κτικό, γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2013 αίτηση του 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΟΡΓΚΙΙ (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΠΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΑΒΒΑ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 06-05-1953 για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΓΚΕΟΡΓΚΙΙ ΚΑΡΑΠΙΝΤΙ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΠΙΔΗΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι   

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4153/2018/0003828/10-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 01-12-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΤΑ (όνομα) ΣΕΝΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΟΥΡΜΑΝΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 08-09-2008 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.20.4/7934 / 27-11-2017 βεβαίωση της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.4173/2018/0003846/10-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 15-12-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛ-
ΛΙΟΥ (όνομα) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1990 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/9636 / 28-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.4227/2018/0003926/10-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΛ (πατρώνυμο) ΝΙΧΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 10-09-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/176 / 23-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.  

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

 (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.39393/2018/0005196/29-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 12-10-2018 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΙΣΙ 
(επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑ-
ΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/8290/16-07-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.39398/2018/0005206/29-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 12-10-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤ (επώνυ-
μο) ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΧΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑ-
ΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/10293/17-09-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.  

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι   

 (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.39350/2018/0005384/29-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
26-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (NIKAJ) 
(κύριο όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (NIKAJ) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
2. Με την Φ.39380/2018/0005097/29-10-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
08-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-
10-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) 
(κύριο όνομα) ΝΟΥΣ (NUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) 
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
3. Με την Φ.39392/2018/0005341/29-10-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΒΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8-6-2010 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAI) 
(κύριο όνομα) ΒΙΛΙΑΝ (VILIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (SALAI) 
(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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