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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.206340/2018/0003667/16-04-2018 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 54/09-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΣΥΠΕΝΚΟ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 12-04-1982 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 1694

2. Με την Φ.208008/2018/0005949/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως
ισχύουν και μετά το 2/18-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΤΙΛΛΑΡΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΤΖΕΒΑΪΡ, γεν. 18-08-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.207320/2018/0003864/16-04-2018 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 77/07-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΚΟΥΪΤΙΜ Όν. πατρός ΑΜΠΝΤΙ,
γεν. 05-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.208071/2018/0006063/16-04-2018 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 23/16-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ Όνομα ΝΑΤΑΣΣΑ Όν. πατρός
ΦΑΪΚ, γεν. 12-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.208263/2018/0005300/16-04-2018 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 67/26-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΜΠΑΛΤΖΙΤ Όν. πατρός ΤΖΑΓΚΙΡ, γεν. 20-01-1977 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την Φ.120413/2018/0006777/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001
(91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’) καθώς και
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και μετά
το υπ’ αριθμ. 17/17-10-2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται
δεκτή η από 17-02-2003 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΩΤΗ Όνομα ΣΩΤΗΡΑΚ Όν. πατρός ΣΤΑΥΡΗ,
γεν. 30-07-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.143796/2018/0006884/16-04-2018 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. 10/1-11-2017 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 07-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΟΥΚΟΒΑ Όνομα ΑΝΖΕΛΙΚΑ Όν. πατρός
ΕΒΓΚΕΝΙ, γεν. 13-09-1971 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών
1. Με την Φ.209434/2018/0004780/17-04-2018 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 26/07-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
27-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΚΑ Όνομα ΑΟΥΡΕΛΑ Όν. πατρός ΜΠΕΚΤΑΣ, γεν. 23-07-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210223/2018/0003592/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως
ισχύουν και μετά το 34/19-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΤΩΝΗ Όνομα ΣΕΖΕ Όν. πατρός ΡΕΦΑΤ,
γεν. 15-08-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.207984/2018/0004752/16-04-2018 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 58/23-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΕΓΙΑ Όνομα ΕΤΛΑΝΤ Όν. πατρός ΡΙΣΤΟ,
γεν. 28-06-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208011/2018/0004774/16-04-2018 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 56/16-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΥΡΙ Όνομα ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ Όν. πατρός ΤΑΟΥΛΛΑ, γεν. 15-03-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209906/2018/0006030/16-04-2018 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 30/05-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
27-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΚΑ Όνομα ΓΙΑΝΝΑΚ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 13-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210193/2018/0003405/16-04-2018 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 25/14-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΧΝΤΑ Όνομα ΖΩΡΖ Όν. πατρός ΚΑΡΙΜ, γεν.
04-12-1973 στο ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.206182/2018/0006515/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
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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 1/12-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 03-11-2015
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΙΦΤΙ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΑΡΙΦ,
γεν. 07-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.210099/2018/0005928/16-04-2018 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 21/31-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 10-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΓΙΟΝΚ-ΧΑΡΩΝΗ Όνομα ΡΕΝΑΤΑ ΒΙΕΣΛΑΒΑ Όν. πατρός ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΚΑΖΙΜΙΕΖ, γεν. 24-04-1960
στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.208372/2018/0005873/16-04-2018 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 6/01-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
20-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΣΟΣ Όνομα ΓΡΗΓΟΡΗΣ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 27-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208166/2018/0004438/16-04-2018 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 10/15-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
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25-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΝΤΑ Όνομα ΓΚΙΟΚΕ Όν. πατρός ΠΙΕΤΕΡ,
γεν. 20-02-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208172/2018/0004846/16-04-2018 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 10/15-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
27-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΥΚΑΪ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός ΑΡΣΙ,
γεν. 15-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.208481/2018/0005859/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 14/23-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
28-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΟΥΝΓΚΑ Όνομα ΦΛΟΡΕΣΑ Όν. πατρός
ΤΕΚΙ, γεν. 09-11-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.146211/2018/0007061/16-04-2018 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. 23/28-11-2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 12-07-2005 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΣΤΖΕΒΑ-ΠΑΤΕΡΑΚΗ Όνομα ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ
Όν. πατρός ΜΑΡΕΚ ΚΑΖΙΜΙΕΖ, γεν. 24-03-1977 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.126170/2018/0006770/16-04-2018 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. 3/28-02-2018 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 03-03-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΡΑΤΑΪ Όνομα ΕΝΒΕΡ Όν. πατρός ΓΙΟΥΣΟΥΦ, γεν. 03-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210405/2017/0038822/16-04-2018 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 30/28-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
27-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΛΙΜΑΪ Όνομα ΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΙΣΑ, γεν.
08-06-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210428/2017/0038878/16-04-2018 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 25/14-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΟΥΡΟ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΙΣΛΑΜ,
γεν. 01-09-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.210453/2017/0038937/16-04-2018 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 21/31-05-2017 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 ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΧΕΤΕΜ,
γεν. 30-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.211008/2018/0003445/16-04-2018 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 66/30-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΛΑ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΝΑΪΛ, γεν.
13-06-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211230/2018/0004933/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 2/18-01-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Τεύχος Β’ 1694/16.05.2018

Επώνυμο ΛΕΒΟΥΝ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 30-03-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.207340/2018/0004778/16-04-2018 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 59/21-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 17-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΡΙΚΟΒΑ Όνομα ΣΤΕΛΑ Όν. πατρός ΛΕΟΝΙΝΤ, γεν. 26-03-1974 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.132056/2018/0005446/16-04-2018 απόφαση 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. 21/10-06-2015 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 13-03-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΙΝΤΖΙΔΗΣ Όνομα ΝΑΤΑΣΑ Όν. πατρός
ΜΠΡΑΝΚΟ, γεν. 10-01-1976 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.133273/2018/0004779/16-04-2018 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. 8/2-3-2016 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 23-1-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΙΩΣΕΦ Όνομα ΣΑΛΕΧ Όν. πατρός ΜΑΧΜΟΥΤ,
γεν. 09-04-1954 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.143744/2018/0006888/16-04-2018 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 μετάΤο υπ’ αριθμ. 11/16-11-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 25-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Τεύχος Β’ 1694/16.05.2018

Επώνυμο ΣΕΡΕΠΕΡ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ,
γεν. 22-06-1972 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17979/2018/0006185/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΕ (επώνυμο) ΜΕΜΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 26-09-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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
07-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ)
(κύριο όνομα) APIANA (ARJANA)
2. Με την Φ.17980/2016/0018400/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η
από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (επώνυμο) ΜΕΜΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 06-06-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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
25-08-2000 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ)
(κύριο όνομα) APIANA (ARJANA)
3. Με την Φ.19416/2018/0006079/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η
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από 27-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΟΥΣΑ (επώνυμο) ΑΜΠΑΣ
(πατρώνυμο) ΚΑΪΣΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-3-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-01-2003
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΣ (ABBAS)
(κύριο όνομα) ΚΑΪΣΕΡ (QAISER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΡΝΤΟΥΣ (FIRDOUS)
(κύριο όνομα) ΑΛΙΑ (ALIA)
4. Με την Φ.19696/2016/0023151/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η
από 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΝΕΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-01-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 12-06-2003 και ο
πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI)
(κύριο όνομα) ΟΡΓΚΕΤΑ (ORGETA)
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.19731/2016/0023473/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
18-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (πατρώνυμο) ΡΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2001
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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
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αριθ. 16630/43/08-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.19732/2016/0023475/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
18-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΟΝ (επώνυμο) ΓΚΟΣΤΙΜΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΝΤΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 19-06-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 αριθ. 13930/57/27-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.18612/2018/0001170/13-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ
(όνομα) ΣΩΤΗΡΑΚ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1996 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 7645/38/
03-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου
του από ΣΩΤΗΡΑΚ ΠΡΙΦΤΗ σε ΣΩΤΗΡΗ ΠΡΙΦΤΗ.
4. Με την Φ.19643/2016/0023053/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
13-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 αριθ. 21140/10 / 19-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.18605/2018/0005705/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
14-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ANA-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΠΕΡΙΖΟΚ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 19-09-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 3025/19 / 01-03-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.19373/2018/0006050/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
22-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΒΕΛΙΣΑΡΙΟ (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-08-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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
05-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (HASKA)
(κύριο όνομα) ΓΚΟΥΤΖΙΜΤΑΡ (GUXIMTAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (HASKA)
(κύριο όνομα) ΟΛΤΑ (OLTA)
3. Με την Φ.18697/2018/0005546/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
19-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤ (επώνυμο) ΜΑΛΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-06-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 20-7-2001
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟΥΣΙ (MALUSHI)
(κύριο όνομα) ΥΛΛΙ (YLLI)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟΥΣΙ (MALUSHI)
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA)
4. Με την Φ.18056/2018/0005881/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η
από 13-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΙΣΕΝΑ (επώνυμο) ΤΟΛΛΙΑ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΙΑ (TOLLIA)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΙΑ (TOLLIA)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.18484/2017/0008790/16-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
07-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (επώνυμο) ΛΟΥΛΙΑ
(πατρώνυμο) ΣΕΡΜΠΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 20-02-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 8162/56/08-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.13414/2018/0005641/16-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΔΗΜΑ
(όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 1454/27/09-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.19017/2018/0002136/16-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΙΚΑ (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1996 και κατοικεί στο Δήμο
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 4920/62/25-04-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.19053/2018/0006325/16-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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
29-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (όνομα)
ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 10350/44 /12-07-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ.19892/2018/0006322/16-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (όνομα) ΕΡΓΚΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-08-1995 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 9660/15/29-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ. 1364/2017/0024051/16-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε
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συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 10-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΝΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΛΟΝΙΔΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1994 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 9220/11/
14-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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