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Αρ. Φύλλου 1112

του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
18-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΠΕΚΙΡΑΪ (BEQIRAJ) ΑΛΕΞ (ALEKS) ον. πατρός
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A219882, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-03-1977 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΩ.
3. Με τη Φ.7624/2018/0000712/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΚΑΒΟ (KAVO) ΕΝΤΡΙ (ENDRI) ον. πατρός ΤΖΕΛΑΛ (XHELAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A457211, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.7336/2018/0000031/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
25-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) ΕΙΡΗΝΗ (IRINI) ον. πατρός
ΕΥΓΕΝ (EVJEN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A613071, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-03-1987 και κατοικεί στο Δήμο
ΡΟΔΟΥ.
2. Με τη Φ.7394/2018/0000033/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.587/2018/0000064/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΙΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΜΙΡΝΤΙΤΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, 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
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νόμιμα στη χώρα από 05-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΝΤΙΤΑ (MIRDITA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (FLORIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΝΤΙΤΑ (MIRDITA)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
2. Με τη Φ.589/2018/0000067/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2011, και
κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 03-04-2006 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ)
(κύριο όνομα) ΡΕΦΑΤ (REFAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).
3. Με τη Φ.590/2018/0000068/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-02-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΟΕΛΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 03-04-2006 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ)
(κύριο όνομα) ΡΕΦΑΤ (REFAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).
4. Με τη Φ.593/2018/0000096/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 06-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΜΑΛΛΑΜΑΤΗ (επώνυμο) ΠΙΝΕ (πατρώνυμο)
ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2011,
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και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 04-12-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΝΕ (PINE)
(κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (IORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΝΕ (PINE)
(κύριο όνομα) ΑΘΗΝΑ (ATHINA).
5. Με τη Φ.594/2018/0000097/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 02-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2009, και
κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, 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 14-06-2002 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΛΛΑΡΙ (BEQIRLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΛΛΑΡΙ (BEQIRLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΙΛΝΤΑ (AURILDA).
6. Με τη Φ.595/2018/0000098/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 05-03-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝΑ
(επώνυμο) ΜΠΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 16-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΑΪ (BERAJ)
(κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΑΪ (BERAJ)
(κύριο όνομα) ΕΛΣΟΝΑ (ELSONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.576/2017/0000543/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 21-12-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ
(επώνυμο) TEMA (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΕΣΚΑΤΗΣ, 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 07-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) TEMA (TEMA)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) TEMA (TEMA)
(κύριο όνομα) ΕΛΜΙΓΙΕ (ELMIJE).
2. Με τη Φ.581/2018/0000033/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 06-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΛΛΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2009, και
κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 04-03-2004 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΜΛΙ (RUSTEMMLI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΓΚΟΥ (SHTOGU)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
3. Με τη Φ.582/2018/0000034/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 06-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΛΛΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2011, και
κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού δημοτικού σχολείου και εξακολουθεί να
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-03-2004 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΛΙ (RUSTEMLLI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΓΚΟΥ (SHTOGU)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
4. Με τη Φ.583/2018/0000047/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 14-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) EMI
(επώνυμο) ΚΑΤΕΣΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 27-06-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΕΣΙ (KATESHI)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΕΣΙ (KATESHI)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
5. Με τη Φ.584/2018/0000054/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 14-02-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΣΑ (επώνυμο) ΚΑΣΝΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 09-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΝΕΤΣΙ (KASNECI)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΝΕΤΣΙ (KASNECI)
(κύριο όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
6. Με τη Φ.586/2018/0000063/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ,
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που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, 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 19-12-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KOYCI)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

Τεύχος Β’ 1112/27.03.2018

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 04-08-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΤΣΑ (επώνυμο)
ΣΕΚΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ,
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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 4465/04-08-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.2825/2017/0001331/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας, 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 22-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤ (επώνυμο)
ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΤΑΪΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ,
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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 1889/30-03-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
2. Με τη Φ.2886/2017/0001856/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 04-08-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 28-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 3081/23-05-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
3. Με τη Φ.2887/2017/0001868/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.2919/2017/0002202/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 22-09-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ
(επώνυμο) ΛΙΜΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2011, και κατοικεί στο
Δήμο ΖΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη
ελληνικού δημοτικού σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-11-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΜΕΛΛΑΡΙ (LIMELLARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΜΕΛΛΑΡΙ (LIMELLARI)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με τη Φ.2922/2017/0002236/19-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 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 27-09-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ
(επώνυμο) ΖΥΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 11-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (ΖΥΚΑ)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (ΖΥΚΑ)
(κύριο όνομα) ΣΑΪΝΤΕ (SAJDE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.2914/2017/0002140/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 15-09-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 15-12-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (KULLA)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (KULLA)
(κύριο όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (XHENSILA).
2. Με τη Φ.2916/2017/0002159/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 18-09-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΤΖΑΧΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΖΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 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 03-11-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΧΟΛΛΑΡΙ (XHAHOLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΑΝ (ALTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΧΟΛΛΑΡΙ (XHAHOLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝΑ (ALTINA).
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3. Με τη Φ.2904/2018/0000416/19-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, 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 11-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 21-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 5380/08-09-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ. 149/2018/0000043/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 18-01-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΙΑΣΑΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, 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 30-01-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΣΑΡ (JASHAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΟΥΕΛΑ (ANDUELA).
2. Με τη Φ.150/2018/0000044/12-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 18-01-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΙΑΣΑΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, για την απόκτηση της
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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 30-01-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΣΑΡ (JASHAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΟΥΕΛΑ (ANDUELA).
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 τη Φ.3706/2018/0000539/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 21-09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 08-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 8108/26-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με τη Φ.3707/2018/0000536/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 21-09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΙΕΤΡΙ (όνομα) ΑΝΑΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 8109/26-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με τη Φ. 1247/2018/0000612/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 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. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
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δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (όνομα) ΙΡΜΑ (πατρώνυμο) ΜΑΛΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με τις αριθμ. 114/
20-12-2017, 374/13-10-2017 και 2661/18-9-2017 βεβαιώσεις των δημοτικού σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου,
Γυμνασίου Βελεστίνου και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Βόλου.
4. Με τη Φ.3698/2018/0000535/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 14-09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΙΟΝΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ EMI (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 9928/19-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με τη Φ.3398/2017/0001583/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΟ
(όνομα) ΕΝΓΚΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΚΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 584/23-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από
ΕΝΓΚΣΙ ΔΗΜΟ σε ΕΝΓΚΣΙ ΔΗΜΟΣ.
6. Με τη Φ.3705/2018/0000610/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2017 δήλωση - αίτηση
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της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΙΦΙ
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΑΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 9183/08-09-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.3668/2017/0004353/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 07-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΑΦΑ (QAFA) ΒΙΟΛΑΝΤΑ
(VIOLANDA) ον. πατρός ΧΑΝΣ (HANS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
465614, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-1949
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
2. Με τη Φ.3734/2017/0004350/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 03-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΟΥΡΟ (DURO) ΧΑΣΑΝ
(HASAN) ον. πατρός ΛΥΦΤΙ (LYFTI), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
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A277896, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1982
και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
3. Με τη Φ.3744/2017/0004351/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΤΣΙ (COCI)
ΑΛΕΞΑΝΤΡΙ (ALEKSANDRI) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ
(DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A465571, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1984 και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.
4. Με τη Φ.3764/2017/0004349/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 19-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΘΩΜΟ (THOMO) ΣΟΦΙΑ
(SOFIE) ον. πατρός ΛΑΖΑΡ (LIAZAR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A299905, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-1995
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
5. Με τη Φ.3919/2018/0000118/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 05-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΝΟΜΗΣ (KONOMI) ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗΣ (THODHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A426957, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-01-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

12548

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1112/27.03.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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