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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.146492/2018/0005961/12-04-2018 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 αριθ. 2120/08-11-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο
αιτών κατά του 58/16-12- 2014 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-04-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΡΧΙ Όνομα ΑΜΠΝΤΕΛ ΓΑΝΙ Όν. πατρός
ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 01-02-1971 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.139134/2018/0003868/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/10-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 12-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΕΦΟΥ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΧΑΜΝΤΙ, γεν. 04-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.207657/2018/0006902/24-04-2018 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 3/17-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 11-02-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΚΑΚΗ Όνομα ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΓΓΕΛΛΑ Όν. πατρός ΓΙΟΖΕΦ ΚΑΛΜΑΝ, γεν. 19-12-1974 στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210246/2018/0007078/24-04-2018 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 49/21-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
29-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΜΠΟΤΣΙ Όνομα ΒΙΟΛΕΤΑ Όν. πατρός ΙΖΜΑΗΛ, γεν. 21-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210685/2018/0002342/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 62/07-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
04-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΥΤΣΙ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΙ Όν. πατρός ΛΕΥΤΕΡ,
γεν. 10-04-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210691/2018/0008494/26-04-2018 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 67/07-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
07-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΛΟΥΣΙ Όνομα ΙΝΤΡΙΤ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ,
γεν. 09-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.207411/2018/0005900/26-04-2018 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 36/01-12-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από
09-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΛΟΒΑ Όνομα ΑΝΔΡΕΑ Όν. πατρός ΣΥΡΙΑ,
γεν. 30-09-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210662/2018/0008491/26-04-2018 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 12/05-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 01-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΛΑΧΙΝΟΒ Όνομα ΝΙΚΗΤΑ Όν. πατρός ΡΟΜΑΝ, γεν. 03-12-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210433/2017/0038883/26-04-2018 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 26/16-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΑΛΑΡΔΑΣ Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ Όν. πατρός
ΣΩΤΗΡ, γεν. 03-05-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209450/2018/0004029/26-04-2018 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 22/02-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΚΙΠΕ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΑΛΙΤ,
γεν. 17-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209452/2018/0004030/26-04-2018 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 22/02-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΟΥΛΑ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός ΙΣΛΑΜ,
γεν. 27-02-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209556/2018/0007852/26-04-2018 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 22/02-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΚΙΠΕ Όνομα ΡΟΖΕΤΑ Όν. πατρός ΣΕΜΕ, γεν.
08-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.209558/2018/0004269/26-04-2018 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 22/02-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΡΒΙΣΙ Όνομα ΑΛΜΠΑΝ Όν. πατρός ΠΕΤΡΕΦ, γεν. 24-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.209624/2018/0004643/26-04-2018 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 19/24-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
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και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΣΟΥΑΡΑΝΖΙΤ Όν. πατρός
ΜΠΑΛΝΤΕΒ, γεν. 23-12-1975 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.210454/2017/0038940/26-04-2018 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 26/16-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΥΠΕ Όνομα ΣΕΡΒΕΤ Όν. πατρός ΜΟΥΦΙΤ,
γεν. 27-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.210462/2017/0038967/26-04-2018 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 37/08-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΡΑΤΑΪ Όνομα ΤΖΕΒΕ Όν. πατρός ΛΑΒΝΤΟΣ, γεν. 01-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.21754/2017/0022594/15-03-2018 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 06-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΣΚΑΝΙΑΝ (όνομα) ΣΕΒΑΚ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΟΖΑ, που γεννήθηκε στην
ΑΡΜΕΝΙΑ την 07-01-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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. 9908/71/05-07-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.22274/2017/0022711/15-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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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 13-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΝΤΕΡΜΟΥΤΣΑ
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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. 12853/8/
17-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.22285/2017/0022713/15-03-2018 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
13-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 6520/77/23-05-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.22305/2017/0023197/15-03-2018 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 18-10-2016
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΣΛΙΜ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 13-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΡΟΥ, 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. 546/39/26-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.22328/2017/0023205/15-03-2018 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 18-10-2016
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΟΣΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ
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(πατρώνυμο) ΡΑΜΙΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 14350/4/
29-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την Φ.22881/2018/0002085/15-03-2018 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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΤΣΟ (όνομα) ΕΡΛΙΝΤ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 16-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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. 15280/3/11-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17837/2017/0002009/15-03-2018 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 27-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΤΑΡΟΥ (όνομα) ΒΑΛΕΡΙ
(πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την
15-04-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθ. 20770/15/17-01-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.26798/2018/0002309/15-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α
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του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΖΙ (όνομα) ΜΑΤΕΟ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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. 11890/9/26-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.20635/2018/0001449/15-03-2018 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 18-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΘΕΝΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-01-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ,
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 30-06-2007 σύμφωνα με
την αριθ. 4140/25/14-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.23449/2018/0002091/15-03-2018 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
24-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΑΝΝΟΥΛΑ
(πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. 16880/22/14-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.22874/2018/0001965/15-03-2018 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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝΑ
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(πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 01-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, 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. 15880/30/20-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την Φ.22312/2017/0023296/15-03-2018 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
18-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ
(πατρώνυμο) ΠΕΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 25-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,
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 αριθ. 15416/2/08-01-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7429/2017/0005571/24-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 06-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 21-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-04-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA)
(κύριο όνομα) ΚΛΑΡΙΝΤΑ (KLARIDA).
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2. Με την Φ.7430/2017/0005572/24-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 06-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-04-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA)
(κύριο όνομα) ΚΛΑΡΙΝΤΑ (KLARIDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1798/2018/0000135/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 13-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (επώνυμο) ΟΜΕΡΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 17-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 αριθ. 368/12-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.1814/2018/0000168/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο)
ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθ. 1830/13-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.349/2018/0000169/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 21-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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. 1198/31-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ.1818/2018/0000182/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 23-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΙΚΟ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,
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. 1536/06-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.1827/2018/0000208/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 28-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΙΝΤΑ (επώνυμο) ΖΕΚΑ
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 07-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 αριθ. 2159/22-02-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την Φ.1841/2018/0000252/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡΙ (επώνυμο) ΚΑΣΑΛΛΙ

Τεύχος Β’ 1895/25.05.2018

(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, 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 αριθ. 2287/02-03-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1659/2017/0001812/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 04-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (POSHNJARI)
(κύριο όνομα) ΧΑΝ (HAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (POSHNJARI)
(κύριο όνομα) ΧΥΡΙΕ (HYRIE).
2. Με την Φ.1660/2017/0001813/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ
(επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 04-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (POSHNJARI)
(κύριο όνομα) ΧΑΝ (HAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (POSHNJARI)
(κύριο όνομα) ΧΥΡΙΕ (HYRIE).
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3. Με την Φ.1661/2017/0001814/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ
(επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 04-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (POSHNJARI)
(κύριο όνομα) ΧΑΝ (HAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΣΝΙΑΡΙ (POSHNJARI)
(κύριο όνομα) ΧΥΡΙΕ (HYRIE).
4. Με την Φ.1667/2017/0001838/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 09-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο)
ΜΑΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ,
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
17-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (MASKAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (MASKAJ)
(κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
5. Με την Φ.1682/2017/0001902/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝ (επώνυμο) ΖΝΤΡΑΒΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΝΤΡΑΒΑ (ZDRAVA)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΝΤΡΑΒΑ (ZDRAVA)
(κύριο όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1631/2018/0000236/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΑΪΝΤΙΣ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΧΕΡΙΟΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 27-09-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI)
(κύριο όνομα) ΧΕΡΙΟΝ (HERION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI)
(κύριο όνομα) ΣΕΛΒΙ (SELVI).
2. Με την Φ.1657/2017/0001810/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΙΟΝΣ
(επώνυμο) ΝΤΙΜΠΡΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 18-08-2005 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΜΠΡΑ (DIBRA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΟΝ (ARION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΧΟΖΙ (CERHOZI)
(κύριο όνομα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
3. Με την Φ.1668/2017/0001839/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

20738

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ξεις 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 09-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ
(επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 17-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (MASKAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΣΚΑΪ (MASKAJ)
(κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
4. Με την Φ.1696/2017/0001975/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις 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 23-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΙΠΟΣ
(επώνυμο) ΣΕΝΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΥΛΗΣ, 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 03-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΚΑ (SENKA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΚΑ (SENKA)
(κύριο όνομα) ΡΙΤΒΑΝΑ (RITVANA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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