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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.201602/2018/0015218/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 63/23-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-10-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΒΕΛΛ Όνομα ΝΤΕΜΠΡΑ ΛΟΥΙΖ Όν. πατρός 
ΜΑΪΚΛ ΤΟΜΑΣ, γεν. 17-03-1962 στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑ-
ΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207922/2018/0015226/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 28/2016/06-12-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 19-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία :

Επώνυμο ΝΙΚΙΤΙΝΑ Όνομα ΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΕΛΓΚΟΥΤΖΑ, 
γεν. 20-08-1957 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.205787/2018/0015222/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 79/15-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΕΒΣΚΑ Όνομα ΜΠΛΑΓΚΟΡΟΝΤΝΑ Όν. 
πατρός ΣΤΟΓΙΑΝ, γεν. 18-03-1967 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.208279/2018/0015220/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 17/02-06-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΙ - ΜΕΤΕΝΙΔΗ Όνομα ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Όν. πατρός ΤΖΟΡΤΖΙ, γεν. 02-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.206917/2018/0015225/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 4/23-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 24-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΓΟΥΡΟ Όνομα ΕΛΙΟΝΑ Όν. πατρός ΛΟΥΤΦΙ, 
γεν. 12-12-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.198698/2018/0003211/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 24/20-05-2015 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 28-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΤΣΙΚΓΚΙΟΖ Όνομα ΑΛΕΒ ΑΪΓΚΙΟΥΛ Όν. πα-
τρός ΤΣΑΒΟΥΣ, γεν. 05-11-1972 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Με την Φ.208141/2018/0015233/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 13/19-05-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού 
Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-11-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΞΑΚΟΥΛΗ Όνομα ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ Όν. πα-
τρός ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 27-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.210937/2018/0015221/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
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 14/09-11-2017 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται 
δεκτή η από 23-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΜΑΪ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ Όν. πατρός ΚΟΥΪΤΙΜ, 
γεν. 12-09-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.176869/2018/0006241/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 Ελληνι-
κής 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 24-10-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΠΤΣΙΑΝ Όνομα ΜΑΝΟΥΣΑΚ Όν. πατρός 
ΣΟΚΡΑΤ, γεν. 05-07-1963 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.153622/2018/0006240/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 αριθ. 6/13-03-2018 
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 02-10-2008 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΟΥΑΝΛΙ Όνομα ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΣΑΜΕΡ Όν. 
πατρός ΝΑΣΡ ΕΛΝΤΙΝ, γεν. 08-04-1963 στην ΣΥΡΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.208897/2018/0015211/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 8/29-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 23-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝ ΧΕΝΤΑ Όνομα ΑΛΙ Όν. πατρός ΓΙΟΥΣΣΕΦ, 
γεν. 19-02-1979 στην ΤΥΝΗΣΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.178147/2018/0006945/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 14-12-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΑ Όνομα ΝΤΟΡΙΝΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, 
γεν. 10-10-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205467/2018/0016168/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 02-06-2016 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, 
γίνεται δεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΝΤΡΟ Όνομα ΚΡΙΣΤΙ Όν. πατρός ΓΚΙΕΡΓΚΙ, 
γεν. 11-11-1991 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203063/2018/0012382/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 13-01-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
13-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΦΑ Όνομα ΧΡΥΣΑΥΓΗ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 27-11-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.197206/2015/0029017/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 03-03-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
03-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΤΣΗ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, 
γεν. 03-07-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.211545/2018/0006558/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 26-09-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΡΟΤΗΣ Όνομα ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Όν. πατρός 
ΣΑΒΒΑΣ, γεν. 24-05-1972 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205566/2018/0016109/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12-09-2016 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 12-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΑ Όνομα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ, 
γεν. 23-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.205696/2018/0017736/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 10-11-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 10-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΕΡΔΕΑ Όνομα ΑΦΡΟΒΙΤΗ Όν. πατρός ΛΕΚΚΑΣ, 
γεν. 31-03-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.203213/2016/0032140/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 11-05-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 11-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία :

Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΣ Όνομα ΘΩΜΑΣ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 16-06-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.204291/2018/0002262/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 06-04-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
06-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΤΖΟΣ Όνομα ΑΡΜΑΝΤ Όν. πατρός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. 10-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.208434/2018/0016743/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 28-06-2017 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 26-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΩΤΟΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 02-05-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.205680/2018/0016602/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 25-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΡΟΛΑΝΤ, 
γεν. 25-06-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.144405/2018/0004505/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 16-11-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 30-08-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210864/2018/0010204/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΑΣΗ Όνομα ΦΛΩΡΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 23-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205539/2018/0018537/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 20-07-2016 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 20-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΡΟ Όνομα ΛΟΥΤΣΙΑΝ Όν. πατρός ΠΑΥΛΟ, 
γεν. 09-08-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.205606/2018/0017732/03-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-09-2016 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 20-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Όνομα ΦΡΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, γεν. 05-04-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205516/2018/0016478/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 06-07-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
06-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΤΣΗ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΜΑΝΩΛ, 
γεν. 11-08-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.199940/2016/0002456/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 17-11-2015 
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στην ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 16-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία :

Επώνυμο ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ Όνομα ΜΑΓΙΑ Όν. πατρός 
ΠΡΕΝΤΡΑΓΚ, γεν. 29-05-1981 στο ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.209426/2018/0007732/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α), όπως ισχύουν και μετά την από 01-06-2017 έκθεση 
της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 01-06-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΜΗΣ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 06-09-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.209530/2018/0007731/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 31-05-2017 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
31-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο KOTE Όνομα ΤΟΜΙΑΝΤΑ Όν. πατρός ΘΕΟΔΩΡ, 
γεν. 26-06-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.213185/2018/0016982/28-09-2018 απόφα-
ση 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 18-05-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΗΡΙΟΥ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πα-
τρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 01-12-1974 στην ΚΥΠΡΟΣ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.202536/2018/0008514/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 17-12-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
17-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΛΟΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΗΣ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, 
γεν. 11-11-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.204304/2016/0033366/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 26-04-2016 
έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥ-
ΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 26-04-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΙΡΗ Όνομα ΑΓΓΕΛΙΚΗ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ, γεν. 02-09-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.204370/2016/0034193/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 07-06-2016 έκθεση 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 07-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΓΚΑΣ Όνομα ΠΕΤΡΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΝΑΚΙΟ, γεν. 14-02-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.204379/2016/0034186/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 07-06-2016 έκθεση 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 07-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΓΚΑ Όνομα ΒΙΤΟΡΙΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 27-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205511/2018/0009370/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα 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 09-08-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
09-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία :

Επώνυμο ΣΜΑΚΑΪ Όνομα ΕΡΒΙΣ Όν. πατρός ΑΓΓΕΛΙΝ, 
γεν. 12-01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.205513/2018/0016501/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 04-07-2016 
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
04-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΩΡΓΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΘΗ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 02-05-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.168107/2017/0034358/02-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 14-03-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 14-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΤΕΣΗ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 09-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.210608/2018/0010153/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 30-03-2017 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 09-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία :

Επώνυμο ΧΑΙΝΤΑΡ Όνομα ΓΙΟΥΣΕΦ Όν. πατρός ΝΙΖΑΡ, 
γεν. 20-08-1955 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.205395/2017/0020253/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
/Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 13-09-2016 έκθεση 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 13-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΤΣΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ Όν. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 18-12-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2044/2018/0001298/27-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 15-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΗ (BARDHI) 
(όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN) (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ 
(GRAMOS), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/6964/14-09-2017 Βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.2227/2018/0000651/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 31-01-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΤΟΡΝΤΕΑ (DORDEA) (όνομα) ΙΟΑΝΑ- 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (IOANA-NICOLETA) (πατρώνυμο) ΝΤΟΥ-
ΜΙΤΡΟΥ-ΜΑΡΙΝΙΚΑ (DUMITRU-MARINICA), που γεν-
νήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 13-09-1999 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/22/08-01-2018 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΙΟΑΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΤΟΡΝΤΕΑ σε ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΝΤΟΡΝΤΕΑ.

3. Με την Φ.2278/2018/0000946/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 14-03-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΙΚΑ (LIKA) (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA) (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-07-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/1871/06-03-2018 Βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .

4. Με την Φ.2286/2018/0000635/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21-03-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΖΑ (DUZHA) (όνομα) ENTA (EDA) (πατρώνυμο) 
NOBPOYΣ(NOVRUS), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-07-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/68/08-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.2290/2018/0000968/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 23-03-2018 δήλω-
ση- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΠΕΤΣΙ (PECI) (όνομα) ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ) (πατρώνυ-
μο) ΓΙΩΡΓΚΟ (JORGO), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-04-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/1517/07-03-2018 Βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.2300/2018/0001020/27-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΛΛΟΥΦΙ 
(SOLLUFI) (όνομα) ΤΖΙΛΜΠΕΡΤΟ (XHILBERTO) (πατρώνυ-
μο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-08-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/8561/30-10-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την Φ.2287/2018/0000952/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21-03-2018 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (όνομα) ANTI(ANDI) (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΡΔΟ (BARDHO), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-11-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
10-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2434/21-03-2017 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
και την αριθμ. πρωτ. 1898/17-10-2017 Βεβαίωση ΟΑΕΔ/
ΚΕΤΕΚ/ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ .

8. Με την Φ.2284/2018/0000948/27-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 20-03-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (XHULJANA) (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ 
(GJERGI), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.4/1518/07-03-2018 Βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής 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.2277/2018/0000497/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 15-03-2018 δήλωση- 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΑΛΙΙΑΗ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2006, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, για την απόκτηση της 
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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 28-02-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΙΑΗ (ALIJAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΙΑΗ (ALIJAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΛΕ (GJILE).
2. Με την Φ.2281/2018/0000501/27-09-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 16-03-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΟΜΟΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

APIANA (ARJANA).
3. Με την Φ.2283/2018/0000535/27-09-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΓΙΟΥΓΚΕΡΤΑ 
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-01-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΑ (MUJA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
4. Με την Φ.2294/2018/0000607/27-09-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 28-03-2018 δήλωση- 

αίτηση του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΙΛΑΤΙ (πατρώνυμο) ΡΕΝΑΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2007 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΛΑΤΙ (PILLATΙ) (κύριο όνομα) 

ΡΕΝΑΤΟ (RENATO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΖΙΜΛΛΑΡΙ (QAZIMLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΠΡΙΚΕΛΑ (BRIKELA).
5. Με την Φ.2297/2018/0000617/27-09-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 29-03-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ 
(επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΚΡΕΝΑΡ 

(KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ 

(PRANVERA).
6. Με την Φ.2295/2018/0000608/27-09-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 /Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση- αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
(επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-11-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) (κύριο όνομα) ΕΛΝΤΑ 

(ELDA).
7. Με την Φ.2309/2018/0000693/27-09-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις 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 16-04-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΛΣΑΪΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΑΦΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΤΖΕΖΜΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΙΛΑΪ (TAFILAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΖΜΙ (ΧΗΕΖΜΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΙΛΑΪ (TAFILAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
8. Με την Φ.2291/2018/0000577/27-09-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις 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 27-03-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΗΛΙΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΒΑΛΕΒΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2009 και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-01-2007 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΛΕΒ (KOVALEV) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΡΕΪ (ANDREY).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΕΝΕΝΚΟ (PECHENENKO) 

(κύριο όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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