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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

8

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210035/2017/0035791/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 14/24-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΡΑΝ Όνομα ΣΙΜΟΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΥ,
γεν. 01-02-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209664/2017/0037929/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 7/15-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
07-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Αρ. Φύλλου 139

Επώνυμο ΜΕΡΤΙΡΗ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός
ΣΕΦΚΙ, γεν. 13-10-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209914/2017/0036826/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 47/14-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΝΤΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 07-01-1984 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210020/2017/0035690/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 17/11-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΙΣΤΑ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ,
γεν. 02-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.144566/2017/0037019/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. Το υπ’ αριθ.
14/26-09-2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 29-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ Όνομα ΑΡΜΑΝ Όν. πατρός
ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ, γεν. 18-05-1964 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.206754/2017/0037931/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 9/
18-10-2017 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης
του Υπουργείου Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 29-05-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΝΤΑΪ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕΜΙΟΝ, γεν. 11-08-1960 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.

Τεύχος Β’ 139/24.01.2018

Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 35/22-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΝΟΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΓΚΙΛΝΤΑ Όν. πατρός
ΙΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 02-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(3)

Ι

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
(2)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.201699/2017/0037846/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 05/27-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 09-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΩΧΑΜΕΝΤ Όνομα ΚΧΟΛΟΥΝΤ Όν. πατρός
ΜΩΧΑΜΕΝΤ, γεν. 28-01-1968 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209856/2017/0034638/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 13/12-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΝΙ Όνομα ΝΤΑΚΙΑΝΑ Όν. πατρός ΛΕΚ,
γεν. 18-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209973/2017/0035112/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 17/11-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΡΡΙ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛ Όν. πατρός ΕΚΡΕΜ,
γεν. 16-11-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210117/2017/0036252/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα

1. Με την Φ.208974/2017/0036985/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 5/08-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
19-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΕΝΤΟΒ Όνομα ΝΤΑΝΙΗΛ Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 04-12-1995 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.146659/2017/0035775/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α’),
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2105/11-07-2016
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το
οποίο έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι αντιρρήσεις που
υπέβαλλε ο αιτών κατά του 4/22-01-2015 πρακτικού της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 08-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΡΟΚ Όνομα ΜΟΧΑΜΜΕΝΤ Όν. πατρός
ΑΜΠΝΤΟΥΛ , γεν. 16-07-1975 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209117/2017/0035094/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 38/04-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΓΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ Όν. πατρός
ΤΕΝΓΚΙΖΙ, γεν. 08-07-1960 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209139/2017/0036981/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 22/23-06-2017 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
12-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΛΤΑ Όνομα ΡΟΝΤΙΚΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ, γεν. 04-02-1969 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.209191/2017/0036982/09-01-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως
ισχύουν και μετά το 24/30-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΕΒΑΝΤΟΒΣΚΙΙ Όνομα ΟΛΕΞΑΝΤΡ Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΙ, γεν. 04-05-1994 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.208736/2017/0037498/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 2/18-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΥΣΑ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΓΙΟΝΟΥΣ,
γεν. 04-07-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209369/2017/0031950/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 63/12-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 11-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΕΑΓΚΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΙΟΝ,
γεν. 13-11-1981 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209760/2017/0033458/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 15/10-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΕΤΡΟΒΑ Όνομα ΙΒΑΝΚΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΪΛ, γεν. 26-11-1973 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.201912/2017/0035609/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 4/18-02-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 10-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΠΑΡΘΗ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤ Όν. πατρός
ΜΕΛΕΚ, γεν. 21-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.209571/2017/0037943/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 28/14-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
04-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΤΣΙ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΧΑΜΝΤΙ,
γεν. 02-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.207649/2017/0036582/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 19/02-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΘΑΚΑΣ Όνομα ΗΛΙΑΣ Όν. πατρός ΛΙΓΚΟΡ,
γεν. 04-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.143810/2017/0037937/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 παρ.
1 του ν. 3838/2010 και μετά Το υπ’ αριθ. 12/12-09-2017
πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 04-12-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΜΠΕΒΑ- ΜΑΪΧΟΥ Όνομα ΛΙΝΤΙΑ Όν. πατρός ΣΛΑΒΙ, γεν. 04-03-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.209554/2017/0032671/09-01-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α’), όπως
ισχύουν και μετά το 17/17-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-12-2014 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΣΙΜΟΝΟΒΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ,
γεν. 12-07-1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.94058/2017/0037497/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 31/09-06-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 18-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΣΙ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΙΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 08-11-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.209786/2017/0033727/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 46/07-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΙΚΑΪ -ΜΠΕΛΗ Όνομα ΒΙΟΛΛΤΣΑ Όν. πατρός ΤΣΕΡΤΣΙΣ, γεν. 25-02-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209551/2017/0032663/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 15/10-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΡΙΑΤΣΚΙΝΑ Όνομα ΑΪΝΤΑ Όν. πατρός
ΚΑΡΛΕΝ, γεν. 27-05-1965 στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209555/2017/0038028/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 2/18-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
04-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ Όνομα ΛΕΒΟΝ Όν. πατρός
ΖΟΡΖΙΚ, γεν. 24-10-1976 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209854/2017/0034636/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 10/01-03-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΝΑ Όνομα ΚΛΑΪΝΤΙ Όν. πατρός ΜΕΡΓΚΙΜ,
γεν. 26-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.209928/2017/0034971/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 34/19-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
08-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΝΚΑ Όνομα ΦΑΤΟΣ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ,
γεν. 06-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.104808/2016/0020058/05-01-2018 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
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 04-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 17-05-2002, 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
28-06-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΑΪ (QENDRAJ) (κύριο όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΑΪ (QENDRAJ) (κύριο όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
2. Με την Φ. 104841/2016/0020197/05-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η
από 06-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
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λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΟΣ (επώνυμο) ΔΕΣΚΑΛΗ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-09-2001, 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 27-09-2000
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΕΣΚΑΛΗ (DHESKALI) (κύριο
όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΕΣΚΑΛΗ (DHESKALI) (κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΝΤΑ (SONILDA).
3. Με την Φ.104815/2016/0020079/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής 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
04-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (επώνυμο) ΧΑΝ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 6520/4/20-05-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.104833/2018/0000351/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής 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
06-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝ (επώνυμο) ΡΟΚΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 7645/40/03-06-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ. 104801/2016/0020045/05-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
04-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΕΛΤΟΝ (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2004,
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
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νόμιμα στη χώρα από 13-11-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα)
ΕΛΕΝΑ (ΕLENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14483/2016/0019245/05-01-2018 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
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΛΑΜΠΑ
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 02-04-1998
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΑ (LABA) (κύριο όνομα)
ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
2. Με την Φ.18834/2016/0018292/05-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η
από 26-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΗ
(πατρώνυμο) ΕΛΙΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
28-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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
26-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΗ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΟΡ (ELINOR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΗ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΙΟΛΑ (FATIOLA).
3. Με την Φ.18847/2016/0018314/05-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ
(επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-09-2001 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΤΣΙΕ (LUCIE).
4. Με την Φ.18849/2016/0018317/05-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ
(επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-09-2001 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΤΣΙΕ (LUCIE).
5. Με την Φ.18850/2016/0018321/05-01-2018 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 Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
26-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣ (επώνυμο) ΜΕΡΚΟΥΡΙ
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-10-2006, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-02-1998
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΟΥΡΙ (MERKURI) (κύριο
όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (SKENDAJ) (κύριο όνομα)
ΟΛΤΙΑΝΑ (OLTJANA).
6. Με την Φ.18858/2016/0018339/05-01-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ
(επώνυμο) ΜΑΜΑ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-09-2001 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΜΑ (MAMA) (κύριο όνομα)
ΕΛΤΟΝ (ELTON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΜΑ (MAMA) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.18754/2017/0008281/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
21-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΤΙ (επώνυμο) ΠΑΛΙ (πατρώνυμο)
ΠΑΟΥΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 8660/19/16-06-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.18854/2016/0028344/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
26-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
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στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πατρώνυμο)
ΡΑΣΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1999, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. 18920/20/08-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.18889/2017/0023969/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
28-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 7070/67/30-05-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.18891/2017/0024633/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
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με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΡΙΖΟΥ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 6360/16/19-05-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.18893/2017/0024481/05-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
28-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΚΕΡΜΕΖΟ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 7645/52 / 02-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02001392401180008*

