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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.209180/2018/0020051/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 36/29-6-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 24-4-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΥΤΣΙ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΧΑΜΝΤΙ,
γεν. 24-05-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.211410/2018/0021674/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 21/27-9-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-10-2014

Αρ. Φύλλου 5047

αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΧΙΜΑΛΛΑΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν.
πατρός ΦΕΪΜ, γεν. 13-8-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.211954/2018/0021672/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 25/3-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 9-2-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΤΣΗ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός ΖΕΦ,
γεν. 12-10-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.176141/2018/0017855/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 6/1-2-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΣΗΣ Όνομα ΗΡΑΚΛΗΣ Όν. πατρός
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 27-7-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την Φ.211970/2018/0021669/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 17/17-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 28-8-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΛΟ Όνομα ΝΤΑΛΙΝΑ Όν. πατρός ΜΑΞΟΥΤ,
γεν. 18-9-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την Φ.210377/2018/0018417/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
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(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 42/27-9-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 16-4-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΞΙ Όνομα ΛΟΥΑΝ Όν. πατρός ΦΑΪΚ, γεν.
25-6-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.- Με την Φ.210326/2018/0018414/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 35/14-7-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 12-3-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΙΜΠΑΣΙ Όνομα ΦΛΟΡΕΝΤΣ Όν. πατρός
ΠΕΡΕΝΤ, γεν. 24-9-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
8.- Με την Φ.210411/2018/0018597/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 32/5-7-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΤΖΙΧΑΛΙΛΙ Όνομα ΕΡΛΕΤΙ Όν. πατρός
ΚΑΛΟ, γεν. 23-4-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.212533/2018/0021718/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 1/7-2-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
6-3-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΛΟΥΦΤΙ, γεν. 25-11-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.209685/2018/0019031/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 15/10-5-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
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11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΛ Όνομα ΓΙΑΣ Όν. πατρός ΣΟΧΑΝ, γεν.
1-9-1976 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.209929/2018/0020708/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 36/3-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
30-6-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΝΑΪ Όνομα ΕΝΡΙ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, γεν.
20-10-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.210118/2018/0017922/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 28/23-6-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 12-2-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΟΝΟΥΣΛΑΡΙ Όνομα ΑΡΙΑΝ Όν. πατρός
ΑΣΤΡΙΤ, γεν. 31-8-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την Φ.210713/2018/0021184/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 24/18-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 9-6-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΣΑΝΙ Όνομα ΡΑΪΜΟΝΤΑ Όν. πατρός
ΡΕΦΑΤ, γεν. 16-7-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την Φ.211427/2018/0021188/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 49/25-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 4-9-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΤΣΗ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΑΓΓΕΛΟ, γεν. 12-8-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.- Με την Φ.210386/2018/0018411/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 30/28-6-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
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και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 2-4-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΕΝΓΚΑ Όνομα ΚΟΛΕ Όν. πατρός ΝΤΟΥΕ,
γεν. 19-9-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.133391/2018/0017916/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 8/8-2-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛ- ΚΑΪΕΝΤ Όνομα ΙΛΧΑΜ Όν. πατρός
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ, γεν. 11-1-1982 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.209692/2018/0018333/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 4/13-6-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης
γίνεται δεκτή η από 14-1-2016 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΛΛΑΤΣΙ Όνομα ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ Όν. πατρός
ΜΠΑΚΙ, γεν. 13-1-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.210407/2018/0018588/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 30/28-6-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 2-4-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΤΣΙ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός ΛΟΝΙ,
γεν. 19-5-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.210457/2018/0018591/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 37/8-9-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
8-1-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΟΥΡΑΤΑΪ Όνομα ΜΠΑΡΔΥΛ Όν. πατρός
ΥΖΕΝΤΙΝ, γεν. 20-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την Φ.210700/2018/0018576/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 43/29-9-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 23-4-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΜΕ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΤΡΥΦΩΝ,
γεν. 20-5-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την Φ.210409/2018/0018430/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 41/22-9-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 16-4-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΜΑ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΚΟΥΡΤ,
γεν. 5-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7.- Με την Φ.134764/2018/0018644/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 25/14-6-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 15-1-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΤΖΑΓΚΝΤΙΣ Όν. πατρός ΠΡΙΤΑΜ, γεν. 11-4-1964 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.22079/2017/0009803/16-10-2018 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 25-4-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΙΛΟ (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ
(πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 8-8-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-3-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα)
ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΕΤΑ (ERJETA).
2.- Με την Φ.22245/2017/0009265/16-10-2018 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 9-5-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΥΡΤΑ
(πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-9-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
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
7-2-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑ (MYRTA) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΝΤΙ (FERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑ (MYRTA) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).
3.- Με την Φ.22248/2017/0009268/16-10-2018 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 9-5-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΜΥΡΤΑ
(πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
7-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
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
7-2-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑ (MYRTA) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΝΤΙ (FERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑ (MYRTA) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1.- Με την Φ.26287/2018/0016461/17-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό
το από 6-9-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με
στοιχεία (επώνυμο) ΠΟΥΛΙΑΣ ΡΟΥΪΖ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ την 9-2-2016, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
2.- Με την Φ.26289/2018/0016463/17-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό
το από 6-9-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με
στοιχεία (επώνυμο) ΠΟΥΛΙΑΣ ΡΟΥΪΖ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ την 30-10-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
3.- Με την Φ.26333/2018/0016841/17-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό
το από 31-7-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με
στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ
(πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
4.- Με την Φ.11563/2017/0008529/10-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το
από 2-12-2014 αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(όνομα) ΜΙΛΑΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-6-2001, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 1438/1984.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.16661/2018/0017853/17-10-2018 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
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από 5-4-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΑ (επώνυμο) ΜΠΑΓΚΡΙΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-7-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,
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
7-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΚΡΙΝ (BAGRIN) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΑΕ (NICOLAE)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΟΥΤΑ (TURUTA) (κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑ (LILIA).
2.- Με την Φ.15656/2018/0018312/17-10-2018 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 11-2-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΓΚΕΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 1-1-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 11-2-1998
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΚΑ (GJEKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ARISTIDHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΚΑ (GJEKA) (κύριο όνομα)
ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
3.- Με την Φ.14624/2018/0019015/23-10-2018 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 9-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΛΑΛ
(πατρώνυμο) ΧΑΡΜΠΑΝΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-8-1999, 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
23-1-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL) (κύριο όνομα)
ΧΑΡΜΠΑΝΣ (HARBANS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΣΚΙΡΑΝ (JASKIRAN) (κύριο
όνομα) ΤΖΑΣΚΙΡΑΝ (JASKIRAN).
4.- Με την Φ.16614/2018/0017964/17-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

60453

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 4-4-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 2-7-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 29-6-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΪ (GURAJ) (κύριο όνομα)
ΜΟΥΧΑΡΕΜ (MUHAREM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΪ (GURAJ) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΙΝΤΕ (FERIDE).
5.- Με την Φ.19874/2016/0024878/17-10-2018 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 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 276-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΥΤΡΑ (FLUTRA).
6.- Με την Φ.19877/2016/0024873/17-10-2018 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 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
7-6-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 26-7-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (XHAFERI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΥΤΡΑ (FLUTRA).
7.-Με την Φ.13459/2018/0019128/17-10-2018 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 25-9-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΠΑΠΠΑΣ
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-7-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ,
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
30-4-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) (κύριο όνομα)
ΗΛΙΑΣ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΠΑ (PARA) (κύριο όνομα)
ΣΟΦΙΑ (SOFIA).
8.-Με την Φ.18965/2016/0020748/17-10-2018 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 2-8-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7-92003, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 9-2-2002 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΡΛΑΝΤΑ (JORLANDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 1986/2018/0003008/17-10-2018 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
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217Α'), γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΤΖΟΣΟΥΑ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-7-2006, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 24-11-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
2.Με την Φ. 1985/2016/0000227/17-10-2018 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 30-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
24-11-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.3058/2017/0001756/19-10-2018 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 217Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 19-6-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-1-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-

Τεύχος Β’ 5047/13.11.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 6-7-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΖΙΜΕ (LULZIME).
2.- Με την Φ.3059/2017/0001758/19-10-2018 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
76Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 19-6-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-9-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
6-7-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΖΙΜΕ (LULZIME).
3.- Με την Φ.3067/2017/0001834/19-10-2018 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
76Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 27-6-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΙΛΙΕΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11-7-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
9-7-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΜΙΛΙΕΝ (MIUEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
4.- Με την Φ.3060/2017/0001764/19-10-2018 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
76Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 19-6-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΑΪΝΤΑ (επώ-

60455

νυμο) ΝΟΦΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 24-7-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΦΟΥΛΛΑ (NOFULLA) (κύριο
όνομα) ΤΟΜΟΡ (TOMOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΦΟΥΛΛΑ (NOFULLA) (κύριο
όνομα) ΙΣΜΕΤΕ (ISMETE).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.8410/2018/0000618/11-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 04-04-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΝΕΡΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο)
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9-9-2011, και
κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 11-1-2004 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΡΓΚΙΟΝΙ (NERGJONI) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΡΓΚΙΟΝΙ (NERGJONI) (κύριο
όνομα) ΧΑΒΑ (HAVA).
2.- Με την Φ.8420/2018/0000697/11-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 25-4-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΜΕΛΙΤΑ (επώνυμο) ΠΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-9-2008, και
κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 27-2-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΟ (PANTO) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΟ (PANTO) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MÍRELA).
3.- Με την Φ.8421/2018/0000698/11-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
25-4-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΠΑΝΤΟ (πατρώνυμο)
ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-5-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 27-2-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΟ (PANTO) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΟ (PANTO) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MÍRELA).
4.- Με την Φ.8457/2018/0001075/11-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 21-6-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (πατρώνυμο)
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-4-2006, και
κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
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ληνικής 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 25-4-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (ΒΑΚΟ) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα)
ΛΕΝΤΙΝΑ (LEDINA).
5.- Με την Φ.8458/2018/0001088/11-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 22-6-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΕΡΣΙΛ (επώνυμο) ΤΟΤΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-2-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 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 10-7-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΡΑΚΟΥ (TOTRAKU) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΡΑΚΟΥ (TOTRAKU) (κύριο
όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).
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