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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.200786/2016/0010452/23-10-2018 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 29-06-2015 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
29-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΝΓΚΟΥΛΗ Όνομα ΑΝΕΛ Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 08-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.210929/2018/0021566/23-10-2018 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 22-11-2017 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ, 
γίνεται δεκτή η από 27-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΤΙΡΑΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΚΟΝΣΕΛΟΣ Όνο-
μα ΝΑΡΑ Όν. πατρός ΑΛΜΠΕΡΤΟ, γεν. 15-03-1983 στην 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210996/2018/0009599/23-10-2018 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 06-11-2017 
έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από  
06-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΠΟΣΤΟΛΗ Όνομα ΞΑΝΔΡΟΣ Όν. πατρός ΒΙ-
ΚΤΟΡ, γεν. 25-07-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών 

 1. Με την Φ.211684/2018/0022443/23-10-2018 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 3/01-02-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 28-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός 
ΟΥΑΝΙ, γεν. 07-01-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211993/2018/0022438/23-10-2018 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 27/13-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 16-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΙΔΗ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός ΚΙΑΖΙΜ, 
γεν. 06-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.212840/2018/0022502/23-10-2018 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 15/03-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-09-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΚΑΪ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΣΑΦΕΤ, 
γεν. 20-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.212858/2018/0022506/23-10-2018 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 19/17-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-09-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΑΚΙΝ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΡΟΥ, γεν. 29-09-1979 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.145644/2018/0022681/23-10-2018 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 αριθμ. 9/07-06-2018 πρα-
κτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικώνγίνεται δεκτή η από 08-01-2010 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΚΟΥΛΟΒ Όνομα ΣΕΡΓΚΕΪ Όν. πατρός 
ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 10-01-1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.145638/2018/0013407/23-10-2018 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 αριθμ. 9/07-06-2018 πρα-
κτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 13-01-2010 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΣΜΕΝΑΪ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός ΡΕΜΖΙ, 
γεν. 25-07-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.212238/2018/0022480/23-10-2018 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 10/22-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-08-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ-ΜΛΑΓΓΙ Όνομα ΣΑΪΝΤ Όν. πατρός 
ΜΠΑΣΤΑΜΙ, γεν. 05-03-1958 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211855/2018/0022467/23-10-2018 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 1/17-01-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΕΤΡΙ Όνομα ΠΕΤΡΙΤ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, γεν. 
27-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.177070/2018/0022475/23-10-2018 
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 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 07-11-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΤΣΑΟΥΣ, 
γεν. 06-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.159299/2018/0013406/23-10-2018 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 αριθμ. 9/07-06-2018 πρα-
κτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 12-01-2010 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΪΣΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 24-05-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.131194/2018/0022002/23-10-2018 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 αριθμ. 2/14-02-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 18-09-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ Όνομα ΚΑΤΑΡΙΝΑ 
ΙΝΓΚΕΜΑΡΣΝΤΟΤΤΕΡ Όν. πατρός ΡΟΥΝΕ ΙΝΚΕΜΑΡ, γεν. 
20-03-1964 στην ΣΟΥΗΔΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ. 114560/2018/0012472/19-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
20-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΡΕ (BARE) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN) ον. πατρός 
ΚΥΡΙΑΚΟ (QIRJAKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α359596, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-11-1993 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ. 115506/2018/0016581/19-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) ΑΛΤΙΝ (ALTIN) ον. πατρός 
ΠΑΣΚΑΛ (PASKAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562816, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-04-1978 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την Φ. 115606/2018/0016659/19-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΒΟΝΤΑΣ (VODA) ΚΟΣΜΑΣ (ΚΟΖΜΑ) ον. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562265, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-05-1964 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την Φ. 115621/2018/0016658/19-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΙΝΙ (ΝΙΝΙ) ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ) ον. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562545, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1985 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι 

(5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.39300/2018/0020897/17-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
06-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΖΗ (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΝΟΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-01-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002 
σύμφωνα με την αριθμ. 6880/40/30-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.39303/2018/0020900/17-10-2018 απόφα-
ση 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 06-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΣΚΑ (όνομα) ΑΝΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 6670/67/24-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.39306/2018/0020903/17-10-2018 απόφα-
ση 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 06-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
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δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-03-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 6520/38/20-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.   

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

 (6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.19684/2018/0019461/18-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
13-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (όνομα) 
ΑΡΜΠΕΡ (πατρώνυμο) ΜΥΚΕΡΕΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ, 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 αριθμ. 13350/
33/19-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

2. Με την Φ.21018/2018/0016796/18-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣ (όνομα) ΝΕΚΤΑΡΙΟ (πα-
τρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-01-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθμ. 16880/8/10-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.22569/2018/0019470/18-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 08-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΑΛΛΙ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 7090/5/02-05-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.22583/2017/0015972/18-10-2018 απόφα-
ση 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 08-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΑ (όνομα) ΣΑΝΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΒΕΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-02-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 
8630/32/07-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την Φ.22590/2018/0019477/18-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (όνο-
μα) ΑΛΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 18820/55/15-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.22020/2018/0019480/18-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
24-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΣΣΛΑΝΙ (όνομα) MAPTINA 
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(πατρώνυμο) ΜΑΝΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθμ. 7090/27/04-05-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.20653/2018/0017930/17-10-2018 απόφα-
ση 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 αποδε-
κτή η από 20-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΓΚΙΑ (όνομα) 
ΑΝΤΟΥΕΛ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 25-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡ-
ΦΩΣΕΩΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 17780/17/24-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.20695/2018/0017934/17-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
22-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΙ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ 
(πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11410/21/06-08-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.20697/2018/0017927/17-10-2018 απόφα-
ση 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 22-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ 
(πατρώνυμο) ΣΙΝΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10234/12-12-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.21005/2018/0017937/17-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-02-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 19800/14/23-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.21007/2018/0017940/17-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΣΙ (όνο-
μα) ΑΡΤΕΜΙΣΑ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 19390/12/21-12-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΡΤΕΜΙΣΑ 
ΚΑΜΠΑΣΙ σε ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΜΠΑΣΗ.

6. Με την Φ.21890/2018/0018047/17-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
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με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-12-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθμ. 2470/14/17-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την Φ.21915/2018/0018058/17-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΑΡ (όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
14-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 2800/20/01-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την Φ.21902/2018/0015447/17-10-2018 απόφα-
ση 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 αποδε-
κτή η από 04-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (όνομα) 
ΦΑΜΠΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3572/5/10-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.21787/2018/0017901/15-10-2018 απόφα-
ση 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 28-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΒΙΤΣΚΙ (όνομα) ΓΙΟΥΡΙ 
(πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 27-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 21346/4/23-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.21800/2017/0012201/15-10-2018 απόφα-
ση 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 28-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΑΧΟΥ (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΤΑΣΙΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-01-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1430/41/07-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.21799/2017/0024517/15-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 28-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΛΟΡΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1230/8/03-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την Φ.21797/2018/0017904/15-10-2018 απόφα-
ση 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 28-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΗ (όνομα) ΟΝΤΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
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17-08-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5410/14/04-04-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.21802/2018/0017891/15-10-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΪΝΙ (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 
αριθμ. 540/13/30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1137/2018/0000754/17-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 21-09-2018 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΒΗΧΑ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.1123/2018/0000564/16-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 27-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ 
(πατρώνυμο) ΦΟΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-

ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.43/5822/13-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την Φ.1122/2018/0000554/22-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 26-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ (όνομα) ΚΑΤΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΕΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/6022/
23-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ   

Ι

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.1719/2018/0000598/16-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτ. Μακεδονίας, 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 17-07-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ 
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 02-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με την Φ.1723/2018/0000629/16-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
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Δυτ. Μακεδονίας, 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 27-07-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΕΤΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΙ (METOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI) (κύριο 

όνομα) ΣΕΜΙΝΑ (SEMINA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
 Στην αριθμ. Φ. 81727/2013/0008335/2.3.2016 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 708/16-03-2016 (τ.Β’),

διορθώνεται το επώνυμο:
το λανθασμένο: «ΠΡΙΦΤΗ», 
στο ορθό: «ΠΡΙΦΤΗΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   

Ι

(12)
 Στην αριθμ. Φ.2665/2018/0000196/29-08-2018 από-

φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύτηκε στο 4335/01-
10-2018 ΦΕΚ (τ.Β’), προστίθεται στο τέλος της δημοσι-
ευμένης περίληψης, της φράσης και εγκρίνεται ο εξελ-
ληνισμός του ονοματεπώνυμου του 

από: «ΙΓΚΟΡ ΠΑΛΙΟΥΡΑ»  
σε «ΙΓΚΟΡ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης)  
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