
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποποίηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώνυ-
μο) ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ (όνομα) ΑΒΡΑΑΜ (πατρώνυμο) 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (μητρώνυμο) ΝΤΟΝΑΡΑ.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

7 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

15 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

16 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

17 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

18 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

19 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποποίηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώ-

νυμο) ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ (όνομα) ΑΒΡΑΑΜ (πατρώνυμο) 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (μητρώνυμο) ΝΤΟΝΑΡΑ.

  Με τη Φ.143644/2018/0020883/04-10-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004), ύστε-
ρα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. 2133/27-06-2018 
Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) 
ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ (όνομα) ΑΒΡΑΑΜ (πατρώνυμο) ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 
(μητρώνυμο) ΝΤΟΝΑΡΑ, περί αποποίησης της ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με τη Φ.203279/2018/0016038/28-09-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
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 αριθμ. 2123/
31-01-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενεί-
ας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 20-07-2016 
αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 5/2016/
17-03-2016 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 03-09-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΙΔΗ Όνομα ΙΝΓΚΑ Όν. πατρός ΒΑΖΓΚΕΝ, 
γεν. 07-08-1968 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.210084/2018/0018214/09-10-2018 απόφα-
ση 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 35/22-09-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
13-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΤΟ Όνομα ΑΛΕΞΗΣ Όν. πατρός ΚΟΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, γεν. 20-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.211359/2018/0021177/09-10-2018 απόφα-
ση 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 16/14-12-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου-Δυτ.Ελλά-
δας-Ιονίου γίνεται δεκτή η από 20-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΠΟΥΛΟΥΜΠ Όν. πατρός 
ΧΑΚΙ, γεν. 10-06-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.209916/2018/0017852/09-10-2018 απόφα-
ση 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 47/14-09-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 15-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΟΥΡΑΚ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΓΙΕ-
ΒΓΚΕΝ, γεν. 22-02-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.210928/2018/0018594/09-10-2018 απόφα-
ση 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 68/15-12-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 26-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΜΠΟ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΝΟΥΣ, γεν. 27-02-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.181270/2018/0004869/28-09-2018 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 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 21-01-2002 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΣΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΚΗ Όν. πατρός ΤΡΥ-
ΦΩΝ, γεν. 05-10-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.181271/2018/0004870/28-09-2018 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 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 21-01-2002 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΣΑ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΠΑΛΙ, 
γεν. 31-10-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(5)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  1. Με τη Φ.210031/2018/0015635/08-10-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 19/18-07-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 
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αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΓΙ Όνομα ΝΤΟΥΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΜΠΑΣ-
ΚΙΜ, γεν. 27-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.209836/2018/0017712/09-10-2018 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 20-07-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Όνομα ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Όν. 
πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 18-04-1974 στο ΚΟΝΓΚΟ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.202883/2016/0026036/09-10-2018 απόφα-
ση 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 13-04-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 13-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΕΚΑ Όνομα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 19-12-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.203043/2016/0032062/09-10-2018 απόφα-
ση 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 14-04-2016 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γί-
νεται δεκτή η από 14-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΗ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, 
γεν. 28-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.204274/2018/0012532/09-10-2018 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 23-03-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελ-
λάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 23-03-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 19-05-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.204275/2018/0012535/09-10-2018 απόφα-
ση 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 23-03-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 23-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Όνομα ΕΛΒΙΝ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, γεν. 13-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.205366/2018/0013314/09-10-2018 απόφα-
ση 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 31-05-2016 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΓΚΑ Όνομα ΡΟΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΑΚ, γεν. 05-03-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.208097/2018/0017478/09-10-2018 απόφα-
ση 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 12-06-2017 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, γί-
νεται δεκτή η από 12-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΣΤΑΚΗ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΩΛΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 08-04-1991 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

8. Με τη Φ.207072/2018/0007659/09-10-2018 απόφα-
ση 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 21-11-2016 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 21-11-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΜΑΝΟ Όνομα ΦΩΤΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 29-09-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με τη Φ.205502/2018/0012015/09-10-2018 απόφα-
ση 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 27-06-2016 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
27-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΦΙΑ Όνομα ΓΙΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ, 
γεν. 02-07-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(7)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.145784/2018/0021091/08-10-2018 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 αριθμ. 2127/26-03-
2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, 
με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 24/18-06-2014 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΑΚΗ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΓΚΕΝΝΑ-
ΔΙ, γεν. 18-10-1979 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.138582/2018/0016896/08-10-2018 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 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. 05/23-05-2017 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή 
η από 04-06-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΜΟΥΡΖΑΕΒΑ Όνομα ΖΑΡΕΜΑ Όν. 
πατρός ΣΟΥΠΙΑΝ, γεν. 15-07-1965 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.209808/2018/0020139/09-10-2018 απόφα-
ση 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 50/25-09-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΙΚΙΛΑ ΚΑΝΑΜΑ Όνομα ΜΠΟΦΙΣ Όν. 
πατρός ΜΙΣΕΛ, γεν. 17-05-1988 στην ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

2. Με τη Φ.142747/2018/0021256/09-10-2018 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. 7/09-05-
2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 14-12-2009 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΧΟΥ Όνομα ΤΕΟΥΤΑ Όν. πατρός ΙΛΟ, 
γεν. 27-05-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.145497/2018/0021258/09-10-2018 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. 7/09-05-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 15-12-2009 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΥΜΠΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΙΟΡΓΚΙ, γεν. 20-02-1961 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.20984/2018/0016475/01-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-02-1998 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LIUANA).
2. Με τη Φ.22030/2017/0008425/01-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-04-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
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στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΝΤΑΚΟ (πατρώνυμο) 
ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΚΟ (DAKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΚΟ (DAKO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΡΙΚΕΤΑ (ENRIKETA).
3. Με τη Φ.22050/2017/0008456/01-10-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-04-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 13-03-1998 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (MULLA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (MULLA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
4. Με τη Φ.20982/2018/0016474/01-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-02-1998 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LIUANA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με τη Φ.38681/2018/0019017/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
01-06-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (όνομα) ΕΥΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-1990, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 5212/15/27-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με τη Φ.38711/2018/0018309/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-06-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΟΥΤΙ (όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 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 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 5464/10-05-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του.

  Με τη Φ.38778/2018/0019050/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΛΟΝΤΝΙΑΚ (όνομα) ΑΝΤΡΕΪ 
(πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
15-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2808/53/29-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(13)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενή-

λικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας της.

  Με τη Φ.38780/2018/0019057/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
2633/55/29-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με τη Φ.38783/2018/0019331/02-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 08-06-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΣΣΑ (όνομα) ΑΛΝΤΙΟΝ 
(πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-02-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 5212/1/27-04-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(15)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με τη Φ.38781/2018/0018010/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν.  3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2016 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 3490/51/08-04-2016 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(16)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με τη Φ.40221/2016/0021454/02-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-09-2016 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 19-05-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 6360/59/19-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(17)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδα-

πό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.

  Με τη Φ.38788/2018/0019672/02-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΟ (πατρώνυ-
μο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 6726/36/27-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(18)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με τη Φ.39605/2016/0017116/02-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-07-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΤΗ (πατρώνυ-
μο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-01-2002 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΤΗ (BUSHATI) (κύριο 

όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΓΙΑ (VELIJA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(19)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με τη Φ.39102/2018/0019270/03-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλω-
ση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΡΙΤΖΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΖΜΑΪΛΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 6670/91/24-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(20)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.4081/2018/0001580/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2016 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(όνομα) ΑΣΛΛΑΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 23551/22-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με τη Φ.4151/2018/0003347/08-10-2018 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2018 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΛΙΚΑ 
(όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/4976/03-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με τη Φ.4162/2018/0002396/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2018 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνο-
μα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-02-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. 5332/03-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με τη Φ.4097/2018/0001572/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-04-2018 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ 
(όνομα) ΕΛΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 2246/5/14-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΕΛΤΙΟΝ 
ΓΚΙΝΙ σε ΕΛΤΙΟΝ ΓΚΙΝΗΣ.

5. Με τη Φ.3397/2018/0001898/08-10-2018 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2017 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑ-
ΝΑΜΕΤΙ (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΧΥΣΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-10-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 692/24-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

6. Με τη Φ.2988/2018/0001891/08-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΙΕΦΝΙ 
(όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡ (πατρώνυμο) ΓΙΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 7507/42/01-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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