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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.2977/2017/0004174/16-03-2018 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 22-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΡΟΝΚΟ (PERONKO) ΛΙΛΙΑΝΑ
(LILJANA) ον. πατρός ΙΛΓΙΑΣ (ILJAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A483799, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1982
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
2. Με την Φ.3277/2017/0003951/16-03-2018 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
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αποδεκτή η από 07-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΟΞΑΝΗ (DHOKSANI)
ΑΡΕΛΝΤΟ (ARELDO) ον. πατρός ΑΡΣΕΝ (ARSEN), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A331932, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-09-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
3. Με την Φ.3332/2017/0004175/16-03-2018 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 04-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΕΓΚΑ (GEGA)
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A499388, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-12-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
4. Με την Φ.3335/2018/0000854/16-03-2018 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 05-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΕΡΒΟ (ZERVO)
ΦΑΤΟΣ (FATOS) ον. πατρός ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A499398, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-09-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.
5. Με την Φ.3377/2018/0000863/16-03-2018 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 04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΑΚΟΥ (DAKO) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA) ον. πατρός ΤΡΥΦΩΝΑΣ (TRIFON), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A590103, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
02-04-1954 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
6. Με την Φ.3396/2018/0000894/16-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 16-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΟΥΓΚΑ (FUGA) ΚΡΙΣΤΙ (KRISTI)
ον. πατρός ΕΛΒΙΣ (ELVIS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A483537,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
7. Με την Φ.3430/2018/0000892/16-03-2018 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 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΥΣΤΗ (KUSHTI)
ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A224294, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-06-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
8. Με την Φ.3431/2018/0000896/16-03-2018 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 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΣΤΗΣ (KUSHTI) ΙΩΑΝΝΗΣ
(JANI) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A483866, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1970
και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.
9. Με την Φ.3578/2018/0000341/16-03-2018 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 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΙΩΓΚΑΣ (ZHONGA) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A590010, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-08-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
10. Με την Φ.3579/2018/0000342/16-03-2018 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 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΙΩΓΚΑ (ZHONGA)
ΕΛΛΗ (ELI) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A590011, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-09-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Τεύχος Β’ 1522/04.05.2018

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2290/2018/0000079/26-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΡΤΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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
11-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΤΖΕΡΤΖΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ.2293/2018/0000092/26-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 17-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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
18-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα)
ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
3. Με την Φ.2294/2018/0000093/26-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 17-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
18-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα)
ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7556/2018/0000139/28-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΤΑΡΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 05-03-2004
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΑ (TARA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΓΚΛΕΣΤ (MARIGLEST).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΑ (TARA) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
2. Με την Φ.7557/2018/0000140/28-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΤΑΡΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 05-03-2004
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΑ (TARA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΓΚΛΕΣΤ (MARIGLEST).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΑ (TARA) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
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3. Με την Φ.7558/2018/0000141/23-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΤΑ (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 01-06-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ (MATAJ) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΑΪ (MATAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΚΙΕ (BAKIE).
4. Με την Φ.7561/2018/0000152/23-03-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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
11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 11-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 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
15-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI) (κύριο
όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI) (κύριο
όνομα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΕ (MANUSHAQE).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4209/2018/0000047/23-02-2018 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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
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ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο)
ΝΤΕΜΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ,
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
14-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
2. Με την Φ.4207/2018/0000045/23-02-2018 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 10-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 29-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΛ (NIKOLL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).
3. Με την Φ.4206/2018/0000044/23-02-2018 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 10-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 29-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΛ (NIKOLL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).
4. Με την Φ.4208/2018/0000046/23-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
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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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο)
ΝΤΕΜΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ,
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
14-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4236/2018/0000112/09-03-2018 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 07-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΡΓΚΟ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 01-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΓΚΟ (SHARGO) (κύριο όνομα)
ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΓΚΟ (SHARGO) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
2. Με την Φ.4235/2018/0000111/09-03-2018 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 07-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΡΓΚΟ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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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 01-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΓΚΟ (SHARGO) (κύριο όνομα)
ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΓΚΟ (SHARGO) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
3. Με την Φ.4237/2018/0000113/09-03-2018 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 07-02-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΑ
(επώνυμο) ΧΑΛΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΑ (HALA) (κύριο όνομα)
ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΑ (HALA) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4211/2018/0000050/23-02-2018 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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο)
ΜΕΝΚΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ,
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
01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
2. Με την Φ.4204/2018/0000083/23-02-2018 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 09-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο)
ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
18-01-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΦΤΑΡ (LUFTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
3. Με την Φ.4176/2017/0001550/23-02-2018 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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ,
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
07-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
4. Με την Φ.4210/2018/0000049/23-02-2018 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 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο)
ΜΕΝΚΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ,
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
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τεύχος Β’ 1522/04.05.2018

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.21.1/10573/10-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4225/2018/0000076/23-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 02-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤ (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 19-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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. Φ.21.1/10574/10-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
2. Με την Φ.4224/2018/0000073/23-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 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
24-01-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΩΝ (επώνυμο) ΜΑΛΛΟΥΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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. Φ.21.1/236/12-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
3. Με την Φ.4226/2018/0000078/23-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 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 02-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟΝ (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 18-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4222/2018/0000070/23-02-2018 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 18-01-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙΝΤΑ
(επώνυμο) ΣΚΙΡΑ (πατρώνυμο) ΕΛΜΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 13-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΙΡΑ (SHKIRA) (κύριο όνομα)
ΕΛΜΑΣ (ELMAS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΙΡΑ (SHKIRA) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΡΙΝΑ (VITRINA).
2. Με την Φ.4233/2018/0000100/23-02-2018 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 06-02-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΕΛ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 01-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (XHULJANA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τεύχος Β’ 1522/04.05.2018
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4217/2018/0000062/09-03-2018 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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ
(επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 20-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΛΟΝΑ (DRILONA).
2. Με την Φ.4216/2018/0000061/09-03-2018 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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 21-07-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).
3. Με την Φ.4214/2018/0000053/09-03-2018 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 12-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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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 10-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ (KARAMANI) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ (KARAMANI) (κύριο
όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).
4. Με την Φ.4213/2018/0000052/09-03-2018 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 12-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΟΥΑΤ (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 10-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ (KARAMANI) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ (KARAMANI) (κύριο
όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).
5. Με την Φ.4218/2018/0000063/09-03-2018 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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ
(επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 20-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΛΟΝΑ (DRILONA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1522/04.05.2018

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

*02015220405180008*

