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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 206874/2018/0004183/19-04-2018 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 55/07-12-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 03-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΚΟ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, γεν.
22-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 1710

2. Με την Φ. 207731/2018/0004640/19-04-2018 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 28/2016/06-12-2016
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 03-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΤΑΜΙΑΝ Όνομα ΑΡΟΥΣΙΑΚ Όν. πατρός
ΓΚΑΡΕΓΚΙΝ, γεν. 26-04-1982 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ. 208118/2018/0007554/19-04-2018 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 4/30-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 08-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΡΑΤΣΙΑ Όνομα ΦΛΟΡΑ Όν. πατρός
ΜΠΕΚΤΑΣ, γεν. 20-02-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ. 181371/2018/0007555/19-04-2018 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
05-11-2000 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΚΟΣΗΣ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΦΑΡΕΝΤΙΝ,
γεν. 12-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 146333/2018/0004230/18-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
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να 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 αριθμ. 2113/24-04-2017
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου ιθαγένειας, με το
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 20/01-10-2014 πρακτικού της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται
δεκτή η από 23-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΖΜΠΟΥΝ Όνομα ΛΑΪΛΑ Όν. πατρός
ΙΜΠΡΑΪΜ, γεν. 25-01-1956 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ. 146471/2018/0007495/19-04-2018 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 106/26-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο NOTI Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΛΑΖΑΡ, γεν.
11-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ. 202630/2018/0003403/19-04-2018 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 40/24-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΕΣΠΟ Όνομα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Όν. πατρός
ΘΩΜΑ, γεν. 12-09-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ. 210094/2018/0005118/19-04-2018 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 36/03-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΓΝΤΑΣΑΡΙΑΝ Όνομα ΜΑΡΙΝΕ Όν. πατρός ΜΑΓΙΣ, γεν. 25-10-1975 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ. 147971/2018/0007567/18-04-2018 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 αριθμ. 11/16-11-2017
πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 06-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:

Τεύχος Β’ 1710/17.05.2018

Επώνυμο ΚΟΥΤΡΑ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΓΚΕΝΤΣΙ,
γεν. 27-04-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 142247/2018/0007481/19-04-2018 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 σύμφωνα με το αριθμ. 74/
04-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-04-2011
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΖΙΖΙ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΦΛΑΜΟΥΡ,
γεν. 06-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ. 142656/2018/0007444/19-04-2018 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 σύμφωνα με το αριθμ.
72/20-11-2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-05-2013
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΛΑΤΙ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός
ΕΝΓΚΕΛ, γεν. 28-04-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ. 142792/2018/0007454/19-04-2018 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 σύμφωνα με το αριθμ. 67/
16-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-06-2013
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ Όνομα ΡΑΜΑΝΤΑΝ Όν. πατρός
ΛΟΥΦΤΑΡ, γεν. 04-12-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ. 158297/2018/0007534/19-04-2018 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 29-10-1999 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Τεύχος Β’ 1710/17.05.2018

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΑ Όνομα ΛΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΖΩΗ,
γεν. 24-03-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ. 143342/2018/0004776/18-04-2018 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 αριθμ. 4/07-06-2017 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 29-11-2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΚΕΥΛΑΝΙ Όνομα ΣΑΡΙΦΕ Όν. πατρός
ΑΧΜΑΝΤ, γεν. 24-06-1973 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ. 22838/2017/0014239/19-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
δεκτό το από 06-07-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30-04-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ. 22841/2017/0014242/19-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
δεκτό το από 06-07-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΚΑΡΟΛΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30-04-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
3. Με την αριθμ. Φ. 24414/2018/0005058/19-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-12-2017 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΡΟΝΓΚΟ (όνομα)
ΕΝΕΦΕΛ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 29-08-2017, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
4. Με την αριθμ. Φ. 24756/2018/0002464/19-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 15-02-2018 αίτημα της (επώνυμο)
ΤΣΑΓΓΑΡΗ (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 25-06-2017,
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 19689/2016/0023140/18-04-2018 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 της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΗ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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
28-01-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
2. Με την Φ. 19658/2016/0023086/18-04-2018 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) ΧΥΣΝΙ (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2004,
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 03-09-2001 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (LLANGOZI)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (LLANGOZI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚΕ (BESNIKE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 18301/2018/0004902/16-04-2018 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 28-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΣΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 22-12-2005, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
13-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
2. Με την Φ. 18304/2018/0004903/16-04-2018 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 28-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 19-01-2009, 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
13-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
3. Με την Φ. 18855/2018/0005237/16-04-2018 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 26-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΥΖΕΗΡ (επώνυμο) ΜΑΜΑ
(πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη
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χώρα από 06-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΜΑ (ΜΑΜΑ)
(κύριο όνομα) ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΜΑ (ΜΑΜΑ)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).
4. Με την Φ. 18860/2018/0001303/16-04-2018 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 26-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ (επώνυμο)
ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 26-07-2003, 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, η μητέρα του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-09-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡ (FLUTUR).
5. Με την Φ. 19151/2017/0012357/16-04-2018 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
06-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΛΑΪΜΠΑ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΤ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2007,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΤ (SHAHID)
(κύριο όνομα) ΑΛΙ (ALI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΜΕΕΝ (YASMEEN)
(κύριο όνομα) ΣΟΜΠΙΑ (SOBIA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 14395/2015/0018755/16-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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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 23-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΙΚΑ (επώνυμο) ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2000, και κατοικεί στο
Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 3367/8/
09-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 19831/2016/0024035/16-04-2018 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 25-10-2016 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΚΡΕΣΝΙΚ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2000, και κατοικεί στο
Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 16350/57/01-11-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 19588/2016/0022788/18-04-2018 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΟΡΑΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, 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 09-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΑΤΣΙ (DORACI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΑΤΣΙ (DORACI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

18769

2. Με την Φ. 19660/2016/0023090/18-04-2018 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 της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-01-2008, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (LLANGOZI)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (LLANGOZI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚΕ (BESNIKE).
3. Με την Φ. 19688/2016/0023139/18-04-2018 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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
28-01-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 19621/2016/0025728/16-04-2018 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
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11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (επώνυμο)
ΝΤΟΥΛΕ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
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
25-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕ (DULE)
(κύριο όνομα) ΧΑΡΙ (HARI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕ (DULE)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΛΟΝΑ (DRILONA).
2. Με την Φ. 19736/2016/0023490/16-04-2018 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
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στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ.
10090/18/07-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 20287/2016/0026320/19-04-2018 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 24-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΣΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2000, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 220/27/26-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθμ. Φ. 19536/2018/0003169/19-04-2018
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 06-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (όνομα)
ΕΝΙΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-02-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ,
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
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 7645/39/03-06-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 19535/2018/0004571/19-04-2018 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 06-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου

Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 11564/2018/0001458/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΓΚΟΥΡΟ (ZGURO) ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
(ARKONDULA) ον. πατρός ΠΕΤΡΙΚΑ (PETRIKA), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α 476698, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-06-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Με την Φ. 11699/2018/0001427/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
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δονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΙΣΝΙΑ (VISHNJA) ΟΡΙΑΝΤΑ
(OPJADA) ον. πατρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 302451, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-07-1986
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.
3. Με την Φ. 11707/2018/0001577/15-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΟΛΛΑ (SHOLLA) ΕΥΑ (EVA)
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 476670, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1982
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
4. Με την Φ. 11732/2018/0001575/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΣΛΑΖΗ (NASLAZI) ΕΡΙΟΛΑ
(ERIOLA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 472689, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1986
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.
5. Με την Φ. 11756/2018/0001576/15-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΑΤΣΗ (GACI) ΟΛΗ
(OLI) ον. πατρός ΜΙΑΛΛΑΤΣ (MJALLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 492979, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-1973
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
6. Με την Φ. 11868/2018/0002194/15-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
- Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 19-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΣΚΟΥΠΡΑ (SKUPRA) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIA) ov.
πατρός ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ. Α 315546, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-04-1955 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ.
7. Με την Φ. 12009/2018/0002195/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
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αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΑΚΟΣ (CAKO) ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(DHIMITER) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 475152, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1993
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
8. Με την Φ. 12053/2018/0002023/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΥΡΟΣ (PURO)
ΑΛΚΗΣ (ALQI) ον. πατρός ΜΙΚΑΗΛ (MIKAIL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α312959, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-04-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.
9. Με την Φ. 12200/2018/0002197/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΙ (CIPI) ΦΕΛΙΞ
(FELIKS) ον. πατρός ΤΖΑΚΟΜΟ (ΧΗΑΚΟΜΟ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α218631, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
01-02-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
10. Με την Φ. 12212/2018/0002130/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 17-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA) ΚΛΑΡΙΤΑ
(KLARITA) ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α315769, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-03-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.
11. Με την Φ. 12221/2018/0002234/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΟΪΤΣΕ (DOJCE)
ΟΡΝΕΛΑ (ΟRNELA) ον. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α 310469, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-03-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.
12. Με την Φ. 12241/2018/0001896/16-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 18-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΑΝΓΚΟΥ (CANGO) ΕΛΕΝΗ
(ELENI) ον. πατρός ΒΑΣΚΕ (VASKE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 472562, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1979
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.
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13. Με την Φ. 12614/2018/0002134/26-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 19-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΛΑΤΣΗΣ (KOLACI) ΒΑΓΓΕΛΗΣ
(VANGJUSH) ον. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟ (QIRJAKO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α 563539, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-11-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
14. Με την Φ. 12892/2018/0002887/26-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΝΤΟΛΛΗ
(MEDOLLI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA) ον. πατρός
ΛΩΝΙΔΑ (LONIDHA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ. Α 311259, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1958 και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
15. Με την Φ. 13048/2018/0002983/26-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΟΛΑΡΗ (QIRJOLLARI)
ΙΩΑΝΝΗΣ (JOAN) ον. πατρός ΠΕΤΡΙΚΑ (PETRIKA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α 563579, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-12-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
16. Με την Φ. 14033/2018/0002133/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
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κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΡΕΤΟΣ (VRETO) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(VASILLAQ) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμ. Α 446189, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-12-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
17. Με την Φ. 13914/2018/0003132/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 13-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΝΗ (ΒΑΝΙ) ΒΑΣΚΕ (VASKE)
ον. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ.
Α 315614, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1980
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.
18. Με την Φ. 13213/2018/0003130/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 16-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΦΟΥΚΗ (FUQI) ΓΙΩΡΓΑ (JORGA)
ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ. Α 473248,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1957 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ.
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