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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επώνυμο ΛΙΛΟΛΛΙ Όνομα ΑΛΕΞ Όν. πατρός ΚΙΑΜΙΛ,
γεν. 17-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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Αρ. Φύλλου 1909

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210331/2017/0038424/30-04-2018 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 33/07-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΝΑ Όνομα ΧΕΝΤΒΙΓΚΑ Όν. πατρός
ΑΣΛΛΑΝ, γεν. 14-09-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210962/2018/0003299/30-04-2018 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 39/15-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
19-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.146646/2018/0008575/30-04-2018 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. 2115/22-5-2017
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 3/20-01-2015 πρακτικού της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 27-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΝΑΣΕ Όνομα ΒΙΟΡΕΛ Όν. πατρός ΙΟΝ, γεν.
09-06-1967 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208318/2018/0008329/26-04-2018 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 16/30-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
06-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 16-10-1980 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.207943/2018/0008404/26-04-2018 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 4/24-04-2017 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 20-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία :
Επώνυμο ΠΡΕΝΤΙ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΛΕ, γεν. 24-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209614/2018/0008084/26-04-2018 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 Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 27-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΣΑΛΛΑ Όνομα ΜΙΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 18-09-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.115179/2018/0006944/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 23-05-2006
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΛΕΜΠΗ Όνομα ΤΖΕΜ Όν. πατρός ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΙΑΛΤΣΙΝ, γεν. 11-11-1975 στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Β02518,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.136581/2018/0003244/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 27-09-2011
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΑΡΜΑΓΚΟ Όνομα ΡΟΤΖΕΡ Όν. πατρός ΡΑΫΜΟΝΔΟΣ, γεν. 17-07-1976 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.139742/2017/0028538/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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 , γίνεται δεκτή η από 02-10-2009
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
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Επώνυμο ΔΕΪΜΕΖΗ Όνομα ΝΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ Όν. πατρός ΜΑΡΚΟΣ, γεν. 28-10-1952 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209351/2018/0006950/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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 , γίνεται δεκτή η από 12-09-2007
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΘΕΛΕΤΡΙΤΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός
ΣΑΒΒΑΣ, γεν. 05-01-1962 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211455/2018/0006108/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 11-07-2014
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΒΕΝΕΤΗ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ Όν. πατρός ΤΑΣΟΣ,
γεν. 15-10-1951 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.105695/2017/0013860/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 20-04-2017 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ,
γίνεται δεκτή η από 24-03-2006 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΥΤΕΜΠΕΡΓΚ Όνομα ΝΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΑΛΝΤΟ , γεν. 08-05-1951 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.194818/2018/0004600/30-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 26-08-2013 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΣΙΔΝΕΥ,
γίνεται δεκτή η από 26-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΜΑΡΚΟΦΣΚΙ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 18-11-1956 στη ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.194819/2018/0004605/30-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 26-08-2013 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΣΙΔΝΕΥ,
γίνεται δεκτή η από 26-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΜΑΡΚΟΦΣΚΙ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός
ΠΗΤΕΡ, γεν. 18-02-1992 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Τεύχος Β’ 1909/30.05.2018
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9. Με την Φ.207743/2018/0006870/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 13-05-2017 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 23-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΠΟΥΝΤΑΓ Όνομα ΒΥΡΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ Όν.
πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 03-08-1949 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την Φ.210040/2018/0000160/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 12-09-2017
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
21-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΤΟ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΚΑΤΙ, γεν.
01-04-1932 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την Φ.194820/2018/0004604/30-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 26-08-2013 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΣΙΔΝΕΥ,
γίνεται δεκτή η από 26-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΡΒΟΥ Όνομα ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Όν. πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 23-09-1966 στη ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την Φ.85516/2018/0002011/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001
(91 Α’), των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008
(263 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 21-04-2000 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΑΝΕΒΑ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΙΑΝΙ,
γεν. 13-08-1964 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την Φ.63880/2018/0003241/17-04-2018 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 18-06-1998 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Όνομα ΑΝΤΟΝΕΤΑ Όν. πατρός
ΛΑΜΠΡΟ, γεν. 12-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της της ελληνικής ιθαγένειας.
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14. Με την Φ.205341/2018/0007661/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 25-05-2016 έκθεση
της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 25-05-2016
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ,
γεν. 21-09-1943 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
15. Με την Φ.203207/2018/0007660/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 05-05-2016
έκθεση Γενικού του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 05-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΘΑΝΑΣΗ Όνομα ΕΥΘΥΜΙΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 21-06-1943 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.1132/2018/0000459/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 08-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΜΑΛΙ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 03-09-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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. πρωτ. Φ.20.4/4289/20-05- 2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ. 1256/2018/0000521/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 03-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΟΥΛΒΑΝΤ ΧΕΕΡΑ (επώνυμο)
ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΙΝΔΙΑ την 13-10-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/7192/20-09-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ. 1318/2016/0002447/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ
(πατρώνυμο) ΤΣΑΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 18-03-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 08-09-2014
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/9022/11-11-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.1403/2017/0000153/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 01-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) ΛΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥΘΕΣΠΙΕΩΝ, 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. πρωτ. Φ.20.4/1321/
16-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.383/2017/0000605/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 16-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΣΝΤΙΠ ΜΠΕΪΝΣ (επώνυμο)
ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΝΤΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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. πρωτ. Φ.20.4/5333/17-10-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3126/2017/0001800/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 27-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΕΟΥ (επώνυμο)
ΡΟΥΤΣΗ (πατρώνυμο) ΕΝΚΕΛ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 αριθ. Φ. 20.4/3468/13-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.3327/2018/0001251/25-04-2018 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 29-09-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-10-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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. Φ.20.4/5645/05-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.3472/2018/0001159/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 20-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΛΕΝΤ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-02-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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. Φ.20.4/10522/16-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.3572/2018/0001532/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΡΑΝΤΖΙΤ ΚΑΟΥΡ (επώνυ-
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μο) MANN (πατρώνυμο) ΜΑΝΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΙΝΔΙΑ την 21-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. Φ.20. 4/3686/21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.3794/2017/0001649/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 05-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-09-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 αριθ. Φ.20.4/7564/24-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6. Με την Φ.3797/2017/0001683/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 08-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΚΑΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-09-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
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. Φ.20.4/964/09-02-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
7. Με την Φ.3816/2017/0001910/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 25-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 αριθ. Φ.20.4/8134/01-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
8. Με την Φ.3834/2017/0001993/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
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Στερεάς Ελλάδας, 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 30-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΤΣΟΝΓΚΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 αριθ. Φ.20.4/3893/08-05-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
9. Με την Φ.3858/2017/0002093/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, 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 13-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΛΝΤΙ (επώνυμο) ΛΕΚΑ
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 01-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 αριθ. Φ.20.4/2782/05-04-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3513/2018/0001429/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 13-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο)
ΚΟΥΡΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
10-04-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΙΤΣΙ (KURICI)
(κύριο όνομα) ΜΙΚΕΛΙΝ (MIKELIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΙΤΣΙ (KURICI)
(κύριο όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
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2. Με την Φ.3514/2017/0000142/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 13-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο)
ΚΟΥΡΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
10-04-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΙΤΣΙ (KURICI)
(κύριο όνομα) ΜΙΚΕΛΙΝ (MIKELIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΙΤΣΙ (KURICI)
(κύριο όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
3. Με την Φ.3778/2018/0001132/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 27-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο)
ΚΑΝΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
19-07-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (ΚΑΝΙΝΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (ΚΑΝΙΝΑ)
(κύριο όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
4. Με την Φ.3779/2017/0001541/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 27-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΙΣ (επώνυμο)
ΚΑΝΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
09-07-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (ΚΑΝΙΝΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (ΚΑΝΙΝΑ)
(κύριο όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
5. Με την Φ.3784/2017/0001579/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 02-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο)
ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ,
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
30-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
6. Με την Φ.3785/2017/0001584/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 03-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΟ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28-12-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΟ (COBO)
(κύριο όνομα) ΝΑΪΜ (ΝΑΙΜ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΟ (COBO)
(κύριο όνομα) ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
7. Με την Φ.3798/2017/0001684/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 08-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) IOANA (επώνυμο)
ΚΑΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 21-05-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
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λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
28-01-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑ (KALA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑ (KALA)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
8. Με την Φ.3802/2017/0001748/25-04-2018 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 11-05-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 14-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).
9. Με την Φ.3829/2017/0001986/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΙΕ (επώνυμο)
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ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
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 10-04-2000
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (ALKURTAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (ALKURTAJ)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΙΑΝΑ (MIRJANA).
10. Με την Φ.3830/2017/0001987/25-04-2018 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 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΟΪΕ (επώνυμο)
ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
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 10-04-2000
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (ALKURTAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (ALKURTAJ)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΙΑΝΑ (MIRJANA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02019093005180008*

