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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.213142/2018/0021205/8.11.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 18.5.2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΩΤΗΡΙΟΥ Όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Όν. πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 8.1.1949 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.147671/2018/0020633/8.11.2018 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 26.2.2015 έκθεση
του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 26.2.2015
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ Όνομα ΕΥΦΗΜΙΑ Όν. πατρός
ΘΩΜΑΣ, γεν. 24.2.1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 5336

3. Με την Φ.205706/2018/0019426/8.11.2018 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 22.11.2016 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η
από 22.11.2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΙΘΚΟΥΚΙ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός
ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 20.2.1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.211824/2018/0024191/8.11.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 5.10.2017
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Όνομα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 18.9.1976 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211457/2018/0021208/8.11.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 17.10.2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΜΕΝΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 25.11.1983 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.208696/2017/0026324/8.11.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 23.11.2016
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΒΕΪΖΑΪ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός ΣΕΡΒΕΤ, γεν. 8.1.1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.197205/2018/0013757/8.11.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
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νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 12.3.2015
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΒΕΣΗ Όνομα ΘΕΟΦΑΝ Όν. πατρός ΚΕΣΚΟ,
γεν. 10.8.1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.213969/2018/0021828/8.11.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 27.11.2014
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΖΩΔΙΑΤΗΣ Όνομα ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΙΔΩΝ Όν.
πατρός ΑΡΓΟΣ, γεν. 12.3.1952 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.211187/2018/0018197/8.11.2018 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 2.2.2018 έκθεση
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 5.10.2017 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΤΛΗΣ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΡΙΝ Όν.
πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟ, γεν. 4.9.1998 στις ΗΝ.
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210019/2018/0024046/8.11.2018 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 53/3.10.2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 16.10.2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΜΠΙΜΠ Όνομα ΕΧΣΑΝ Όν. πατρός
ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ, γεν. 1.1.1970 στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.214019/2018/0024429/8.11.2018 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 11/28.6.2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14.11.2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΡΙΖΑ Όνομα ΡΑΪΜΟΝΤ Όν. πατρός ΤΖΕΜΙΛ,
γεν. 30.11.1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.

Τεύχος Β’ 5336/28.11.2018

3. Με την Φ.212787/2018/0024048/8.11.2018 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 13/24.4.2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 8.4.2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΤΖΙ Όνομα ΡΟΥΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΧΑΚΙ,
γεν. 11.1.1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.206927/2018/0023622/8.11.2018 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 υπ’ αριθμ. 2123/31.1.2018
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 12.4.2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 03/17.2.2017
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 13.3.2014 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΝΑΚΑΛ Όνομα ΓΚΑΛΙΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΕΪ, γεν. 30.8.1963 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.212124/2018/0024103/8.11.2018 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 16/5.10.2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 10.4.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΝΤΗ Όνομα ΜΕΡΙΤΑ Όν. πατρός ΒΟΥΛΝΕΤ, γεν. 1.9.1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3905/2018/0004272/9.11.2018 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
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217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 20.12.2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΒΙΟΛΑ (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18.3.2011, και κατοικεί στο
Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 22.8.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΕΖΙΜΕ (LULEZIME).
2. Με την Φ.4094/2018/0004302/9.11.2018 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 2.4.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ
(επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20.3.2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 10.10.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με την Φ.4095/2018/0004303/9.11.2018 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 2.4.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ
(επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8.6.2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 10.10.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με την Φ.4127/2018/0001796/9.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις

63369

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 4.5.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙΛΑ
(επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.8.2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 23.8.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (CIPI) (κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΓΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (CIPI) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).
5. Με την Φ.4124/2018/0001793/9.11.2018 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 4.5.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ
(επώνυμο) ΝΑΛΜΠΑΤΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.5.2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 29.12.2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΛΜΠΑΤΙ (NALLBATI) (κύριο
όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΛΜΠΑΤΙ (NALLBATI) (κύριο
όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
6. Με την Φ.4096/2018/0004311/9.11.2018 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 2.4.2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.2.2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 10.10.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
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7. Με την Φ.4156/2018/0001928/9.11.2018 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 16.5.2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26.7.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ,
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
26.6.2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΟΛΑ (ARIOLA).
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.4123/2018/0001792/8.11.2018 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 2.5.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΙΕΤΕΡ
(επώνυμο) ΓΚΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 4.8.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ,
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
10.10.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΑΪ (GECAJ) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΟΝΕΤΣ (ALEKSANDRONETS)
(κύριο όνομα) ΒΟΛΧΑ (VOLHA).
2. Με την Φ.4177/2018/0002225/8.11.2018 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 31.5.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ
(επώνυμο) ΜΑΜΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.11.2006, και κατοικεί στο Δήμο
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ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 31.8.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΜΑ (MAMA) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΛΑ (PULA) (κύριο όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA).
3. Με την Φ.3907/2017/0005049/8.11.2018 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 21.12.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12.7.2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 20.6.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LESHI) (κύριο όνομα) ΦΑΣΛΛΙ (FASLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΣΑΪ (ESAJ) (κύριο όνομα) ΑΝΙΣΑ
(ANISA).
4. Με την Φ.3952/2018/0000211/8.11.2018 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 15.1.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΚΙΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΗΜΤΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.1.2006, και κατοικεί στο
Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 12.6.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΥΤΖΗΜΤΑΡ (GUXIMTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα)
ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
5. Με την Φ.4167/2018/0002011/8.11.2018 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 21.5.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ
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(επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2.12.2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 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 21.5.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα)
ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα)
ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
6. Με την Φ.3951/2018/0000210/8.11.2018 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 15.1.2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΣ
(επώνυμο) ΚΙΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΗΜΤΑΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.4.2008, και κατοικεί στο
Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 12.6.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΥΤΖΗΜΤΑΡ (GUXIMTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα)
ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
7. Με την Φ.3842/2017/0004653/8.11.2018 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 23.11.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ
(επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16.5.2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 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 23.8.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) ΙΣΜΑΗΛ (ISMAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
8. Με την Φ.3621/2018/0004249/8.11.2018 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
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Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 12.7.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ
(επώνυμο) ΚΕΡΙΜ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28.3.2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 10.9.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΙΜ (QERIM) (κύριο όνομα)
ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΙΜ (QERIM) (κύριο όνομα)
ΜΑΞΙΛΝΤΑ (MAKSILDA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4176/2018/0002288/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 30.5.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΙΜΛΛΑΡΙ (όνομα)
ΚΛΕΒΙΣ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.9.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 30.6.2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 390/29.5.2018 βεβαίωση του Γυμνασίου Αγιάς,
την αριθμ. 608/2.11.2017 βεβαίωση του 1ου ΕΠΑΛ Αγιάς,
τις αριθμ. 1457/16.9.2016 βεβαιώσεις του 2ου ΕΠΑΛ
Λάρισας και το αριθμ. 135/4.5.2018 πιστοποιητικό του
ΟΑΕΔ Λάρισας.
2. Με την Φ.4206/2018/0003029/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21.6.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ
(όνομα) ΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3.12.1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 30.6.2016
σύμφωνα με την αριθμ. 7557/14.6.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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3. Με την Φ.4207/2018/0003032/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 21.6.2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ
(όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.12.1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 30.6.2015
σύμφωνα με την αριθμ. 7558/14.6.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ.4205/2018/0003025/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 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 20.6.2018 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ
(όνομα) ΚΛΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30.8.1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2003 σύμφωνα με την αριθμ. 7515/14.6.2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.4190/2018/0003516/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 14.6.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27.2.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με την
αριθμ. 7275/11.6.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΣΙ σε ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΣΗ.
6. Με την Φ.4180/2018/0002374/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 6.6.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
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του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΙΚΑ (όνομα) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27.8.1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ.
6912/10.9.2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
7. Με την Φ.4239/2018/0003045/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29.6.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΚΑΣΙ (όνομα)
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16.3.1999, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 8266/27.6.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Με την Φ.4210/2018/0003042/8.11.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21.6.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (όνομα) ΓΙΟΥΕΛΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 16.5.1999, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με την
αριθμ. 7156/11.6.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.2891/2018/0000982/29.10.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται δεκτό το από 22.3.2013 αίτημα του (επώνυμο)
ΜΑΡΤΙΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΙΟΣΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΠΡΙΝΤΟΝ,
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 14.7.1974, για την από-
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κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 1 εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.2802/2018/0001096/29.10.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13.9.2018 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΡΡΑ (BLEDI) ΜΠΛΕΝΤΙ (KORRA)
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A248924,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 8.10.1987 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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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.

*02053362811180008*

