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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 107260/2018/0019628/01-10-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
09-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΛΙΑΡΟΒΑ (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την
17-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. 14800/4/04-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-

Αρ. Φύλλου 5037

ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2.- Με την Φ. 107261/2018/0019626/01-10-2018
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 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ
(όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθμ. 1969/54/16-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3.- Με την Φ. 107262/2018/0019624/01-10-2018
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜ
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθμ. 10350/17/11-07-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4.- Με την Φ. 107263/2018/0019622/01-10-2018 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
09-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
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με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 10350/18/11-07-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 107355/2018/0021779/01-10-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
16-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 16550/69/04-11-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2.- Με την Φ. 107370/2016/0032556/28-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2016
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΚΙΑΝΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-2000, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. 16190/10/25-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3.- Με την Φ. 107358/2016/0032540/01-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2016
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
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(όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΝΑΣΙ (πατρώνυμο)
ΓΙΑΝΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. 14350/33/29-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4.- Με την Φ.98903/2018/0020120/28-09-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 09-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΚΙΛΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-08-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (MUCI) (κύριο όνομα)
ΑΡΚΙΛΕ (ARQILE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (MUCI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑ (ARTA).
5.- Με την Φ. 107378/2016/0032577/01-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2016
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΚΕΙΣΪ (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. 16630/37/08-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
6.- Με την Φ. 107373/2016/0032559/01-10-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
16-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) EPIK (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
28-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 16100/57/25-10-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14559/2017/0016873/12-10-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 07-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ, 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 09-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪ (MEMAJ) (κύριο όνομα)
ΑΣΙΕ (ASIE).
2. Με την Φ.19399/2018/0007743/12-10-2018 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 26-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΙΚΟΓΟΣ (επώνυμο)
ΟΥΝΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ, 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 11-06-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΝΑΝΙΑΝ (HUNANYAN) (κύριο
όνομα) ΑΡΜΕΝ (ARMEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΡΝΤΟΓΙΑΝ (ORDOYAN) (κύριο
όνομα) ΓΚΟΧΑΡ (GOHAR).
3. Με την Φ.16362/2018/0012031/12-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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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 22-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,
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
29-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (BREGASI) (κύριο
όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (BREGASI) (κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.445/2016/0000565/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (επώνυμο)
ΔΗΜΟ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ,
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
16-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΗΜΟ (DHIMO) (κύριο όνομα)
ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΝΓΚΟ (XHENGO) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2.- Με την Φ.384/2018/0001906/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 16-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΚΙΡΑΤ-ΜΠΕΪΝΣ
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(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΝΤΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2009, και κατοικεί στο
Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 15-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΛΓΟΥΙΝΤΕΡ (DALWINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΧΑΡΖΙΝΤΕΡ (HARJINDER).
3.- Με την Φ.1619/2018/0001874/10-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΠΑΒΝΙΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΡΑΝΖΗΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2011, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 13-11-2001 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΡΑΝΖΗΤ (RANJEET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΚΝΤΗΠ (SUKHDEEP).
4.- Με την Φ.1656/2017/0001676/10-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΗ (επώνυμο) ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ,
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
23-12-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (LULEMEJA) (κύριο
όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (LULEMEJA) (κύριο
όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
5.- Με την Φ.1657/2017/0001677/10-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής.Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο)
ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 23-12-2000 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (LULEMEJA) (κύριο
όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ (LULEMEJA) (κύριο
όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.3378/2018/0002079/09-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 27-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 30-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (KARRIQI) (κύριο όνομα)
ΛΑΒΝΤΙΜ (LAVDIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (KARRIQI) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).
2.- Με την Φ.3379/2018/0002080/09-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 27-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 30-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (KARRIQI) (κύριο όνομα)
ΛΑΒΝΤΙΜ (LAVDIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΡΙΚΙ (KARRIQI) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΑ
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΗΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 4024/
15-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4564/2018/0001822/19-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 02-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΛΙ
(όνομα) ΜΠΑΪΡΑΜ (πατρώνυμο) ΜΟΪΣΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ.
37264/10-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.4617/2018/0002227/19-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
09-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (όνομα) ΡΟΥΝΤΟΛΦ
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 18978/21-09-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την Φ.4620/2018/0002229/19-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4631/2017/0003295/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο)
ΝΤΕΜΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-03-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA)
2. Με την Φ.4640/2017/0003305/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛ (επώνυμο) ΛΙΚΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
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μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 26-10-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑΛΛΑ (LIKALLA) (κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑΛΛΑ (LIKALLA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
3. Με την Φ.4635/2017/0003299/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΛΑΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 14-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (KULLA) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛΛΑΚ (VASILLAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (KULLA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
4. Με την Φ.4636/2017/0003301/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΖΑΤΙΕΒΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 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 30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΤΙΕΒ (ZATIEV) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΟΡΓΚΙ (GEORGI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΤΙΕΒΑ (ZATIEVA) (κύριο όνομα)
ΝΑΙΡΑ (NAIRA).
5. Με την Φ.4632/2017/0003296/10-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
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(επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2007, και κατοικεί στο
Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-03-2002 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4144/2018/0000520/18-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
23-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 8478/
19-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.4578/2018/0002297/18-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 12-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ
(όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-12-1986, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθμ. 17490/14-08-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
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ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την
αριθμ. 698/02-05-2017 βεβαίωση του ΟΑΕΔ- 1η ΕΠΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
3. Με την Φ.4676/2018/0002703/18-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
30-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ (όνομα) ΑΜΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
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ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 16608/18-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

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

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050371311180008*

