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Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής
ιθαγένειας του (επώνυμο) ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ (όνομα)
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16
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Αρ. Φύλλου 1379

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 49/08-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 12-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΤΣΙ Όνομα ΑΛΜΠΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕΛΦΟ, γεν. 26-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208235/2018/0001877/23-02-2018 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 60/30-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
28-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΑΓΙΑ Όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ Όν. πατρός ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ, γεν. 23-05-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208268/2018/0001870/23-02-2018 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 15/26-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
21-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΝΟ Όνομα ΝΕΡΤΙΛ Όν. πατρός ΧΕΤΕΜ,
γεν. 14-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ι

(2)

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.207992/2018/0001768/23-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.144675/2018/0003395/14-03-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
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τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α'),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή 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. 9/19-10-2017 πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10-06-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΡΟΜΠΑΤΣ Όνομα ΜΠΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΜΙΛΑΝ, γεν. 08-04-1969 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής
ιθαγένειας του (επώνυμο) ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ (όνομα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΧΡΥΣΗ.
Με την αριθμ. Φ.208613/2018/0003064/7-3-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α'/
10-11-2004), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της
υπ' αριθμ. 2121/13-11-2017 συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ (όνομα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο)
ΧΡΥΣΗ, περί χορήγησης άδειας προς αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.142306/2018/0000349/14-03-2018 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 τροποποίησή 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. 7/
9-6-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
13-10-2005 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός
ΠΙΟΤΡ, γεν. 09-12-1968 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Με την Φ.32375/2018/0002387/07-03-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται δεκτή η από
01-06-1993 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΤΣΙ Όνομα ΦΙΟΡΕΝΤΖΑ Όν. πατρός
ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ, γεν. 24-06-1962 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

Τεύχος Β’ 1379/25.04.2018

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.94970/2018/0003834/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 21/
14-11-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
28-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΣΙΟΥ Όνομα ΠΥΡΟ Όν. πατρός ΛΑΚΗ, γεν.
30-07-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.106260/2018/0003835/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 21/
14-11-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
28-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΣΙΟΥ Όνομα ΒΕΡΟΥΖΕ Όν. πατρός ΜΟΥΣΛΙ, γεν. 02-04-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.130353/2017/0030966/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με

Τεύχος Β’ 1379/25.04.2018
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τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 13/
11-04-2016 πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται δεκτή η από 22-03-2006 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΜΠΡΙΛΙΑΝΤΣ Όνομα ΑΡΘΟΥΡ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 28-11-1966 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.115377/2017/0038708/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ.
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 23/23-06-2015
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γίνεται δεκτή η από 03-03-2008 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΠΙΟΤΡ,
γεν. 25-01-1971 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.141608/2018/0003831/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 21/
14-11-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
24-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΣΑΜΠΙΑΝ Όνομα ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ Όν. πατρός ΤΖΩΖΕΦ, γεν. 21-01-1966 στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.145237/2018/0001149/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 1/
24-1-2018 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
29-6-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΡΖΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ,
γεν. 20-11-1969 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.145301/2018/0003830/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 1/
24-01-2018 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφη-
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σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
27-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΥΣΕΒΑ Όνομα ΙΒΑΝΙΝΑ Όν. πατρός ΡΟΥΣΙ,
γεν. 31-10-1982 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.132672/2018/0001588/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 2/
02-05-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
20-11-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΕΛΙΣΕ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ-ΠΑΟΥΛΑ Όν. πατρός
ΣΕΡΖΙΟ-ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ, γεν. 29-07-1968 στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.204068/2018/0002733/12-03-2018 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 22/16-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 02-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΟΕΒΑ Όνομα ΡΑΛΙΤΣΑ Όν. πατρός ΡΑΤΣΟ,
γεν. 17-04-1978 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.206846/2018/0002742/12-03-2018 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 8/02-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Όνομα ΣΒΕΤΛΑΝΑ Όν. πατρός
ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 07-12-1974 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208224/2018/0002532/12-03-2018 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 4/25-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
25-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΦΑΝΗ Όνομα ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ Όν. πατρός
ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 29-04-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.207412/2018/0002739/12-03-2018 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 37/08-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 11-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΣΟΒΑ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΡΑΜΑΝΤΑΝ,
γεν. 25-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.209739/2018/0002541/12-03-2018 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 του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΪΝΤΙΝΙ Όνομα ΦΩΤΗ Όν. πατρός ΧΕΤΕΜ,
γεν. 21-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.209468/2018/0002539/12-03-2018 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 του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΣΚΑΪ Όνομα ΜΠΙΛΜΠΙΛ Όν. πατρός
ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 09-09-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.144247/2018/0004119/14-03-2018 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 τροποποίησή 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
06-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΝΗ Όνομα ΡΑΫΜΟΝΤΑ Όν. πατρός
ΣΕΛΑΧΟΥΝΤΙΝ, γεν. 20-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.145573/2018/0004087/14-03-2018 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 τροποποίησή 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. 6/
06-09-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
25-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΛΑΟΥΡ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΪ Όν. πατρός
ΠΑΒΕΛ, γεν. 13-05-1969 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.197471/2018/0004076/14-03-2018 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 τροποποίησή 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. 8/
04-10-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών/γίνεται δεκτή η από
25-08-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΝΤΡΕΝΚΟ Όνομα ΣΒΕΤΛΑΝΑ Όν. πατρός
ΑΡΝΟΛΝΤ, γεν. 24-05-1965 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(9)
Τροποποίηση της Φ.119599/2017/0018693/
31-7-2017 απόφασης πολιτογράφησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3019/Β/01-09-2017.
Με την Φ.119599/2017/0036765/2-3-2018 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 ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010, τροποποιείται η Φ.119599/2017/0018693/
31-7-2017 απόφαση πολιτογράφησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3019/Β/01-09-2017, ως προς το επώνυμο του
αιτούντος, από "ΓΚΕΡΓΚΙΣ" σε "ΓΚΙΡΓΚΙΣ".
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.164366/2018/0003815/14-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
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ν.δ. 3370/1955 (258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’)
γίνεται δεκτή η από 24-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΟΡΑ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός
ΡΑΣΙΜ, γεν. 09-06-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ. 119364/2018/0003995/14-03-2018 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 τροποποίησή 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. 10/
01-11-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
04-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΣΙΤΣ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΑ Όν. πατρός ΒΛΑΝΤΟ, γεν. 09-01-1972 στην ΚΡΟΑΤΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
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(12)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.144674/2018/0003019/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 9/
19-10-2017 πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
09-06-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΣΤΣΙΕΒΙΤΣ Όνομα ΚΑΤΑΖΙΝΑ ΑΝΝΑ Όν.
πατρός ΡΟΜΑΝ ΙΓΚΝΑΤΣΙ, γεν. 19-01-1973 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(13)

Ο Υπουργός

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.139767/2017/0033286/14-03-2018 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 48/20-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΝΤ Όνομα ΜΑΛΚΙΤ Όν. πατρός ΝΤΑΟΥΛΑΤ
ΡΑΜ, γεν. 11-10-1966 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.144199/2018/0003736/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 10/
02-11-2017 πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
23-01-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός
ΛΕΟΝΙΝΤ, γεν. 14-10-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Με την Φ.209622/2018/0002179/12-03-2018 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 19/24-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΡΑΒΑ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός ΦΕΡΙΤ,
γεν. 08-07-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(14)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.55573/2017/0035549/14-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α')
γίνεται δεκτή η από 14-02-1997 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕ ΖΕΖΟΥΣ ΣΑΝΤΟΣ Όνομα ΑΝΑ-ΠΑΟΥΛΑ
Όν. πατρός ΑΝΤΟΝΙΟ, γεν. 03-03-1967 στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.144270/2018/0003707/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 17/
17-10-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
03-06-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΕΛΙΑΣ ΚΑΑΝΤΑ Όνομα ΒΙΚΤΟΡΙΑ Όν. πατρός
ΤΖΟΡΤΖ, γεν. 28-02-1939 στο ΣΟΥΔΑΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(15)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.139736/2017/0035060/14-03-2018 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 τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 21/
14-11-2017 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
27-03-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΗΣΗ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΑΣΛΛΑΝ,
γεν. 11-06-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.137844/2018/0002634/02-03-2018 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 10/27-04-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 04-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΟΤΑ Όνομα ΑΝΤΩΝ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ,
γεν. 02-01-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4156/2017/0000592/13-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015

Τεύχος Β’ 1379/25.04.2018

(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΘΗ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 20-06-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA)
2. Με την Φ.4167/2017/0000619/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 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 06-03-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ
(επώνυμο) ΚΕΜΑΛΑΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2010 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 06-09-2002 και ο πατέρας του
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΜΑΛΑΙ (QEMALAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ (BLEDION)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΜΑΛΑΙ (QEMALAJ)
(κύριο όνομα) ΕΡΑΝΤΑ (ERANDA)
3. Με την Φ.4173/2017/0000628/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 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 07-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο)
ΓΙΑΝΓΚΟΖΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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
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χώρα από 03-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΓΚΟΖΙ (JANGOZI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΓΚΟΖΙ (JANGOZI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (FLORINDA)
4. Με την Φ.4243/2017/0001079/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 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 04-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΣΕΜΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΖΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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
12-04-2003 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI)
(κύριο όνομα) ΖΕΚΙΡ (ZEQIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA)
5. Με την Φ.4192/2017/0000704/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 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 13-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (επώνυμο)
ΜΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,
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
12-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΙΑ (MERJA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΦ (ARIF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΙΑ (MERJA)
(κύριο όνομα) ΙΣΜΕΤΕ (ISMETE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3826/2017/0000486/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 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 13-06-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2003 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 03-01-2002 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (COCIU)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ (DUMITRU)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (COCIU)
(κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA)
2. Με την Φ.3827/2017/0000485/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, 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 13-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2005 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 03-01-2002 και ο πατέρας του
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (COCIU)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ (DUMITRU)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (COCIU)
(κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA)
3. Με την Φ.4153/2017/0000588/13-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 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 02-03-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΤΣ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2010 και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΘΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΤΣ (NIKOLIC)
(κύριο όνομα) ΙΒΑΝ (IVAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΤΣ (NIKOLIC)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIJELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.3926/2017/0001477/13-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 01-09-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΛΙ (όνομα) ΓΙΩΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-12-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,

Τεύχος Β’ 1379/25.04.2018

λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 24821/
20-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνεται ο εξελληνισμός του
ονόματος από ‘’Γιωάνα’’ σε ‘’Ιωάννα’’ και του επωνύμου
από ‘’Λόλι’’ σε ‘’Λόλη’’.
2. Με την αριθ. Φ.4266/2018/0000275/13-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 27-04-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 3006-2014 σύμφωνα με την αριθ. 17223/01-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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