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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.211565/2018/0025393/19-11-2018 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 54/19-12-2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 20-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΡΡΑ Όνομα ΜΕΡΙΤΑ Όν. πατρός ΦΕΧΜΙ,
γεν. 28-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.211578/2018/0025457/19-11-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε

Αρ. Φύλλου 5384

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 3/16-01-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΛΙΤΑΪ Όνομα ΡΡΑΧΙΜΕ Όν. πατρός ΝΟΒΡΟΥΣ, γεν. 26-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.88620/2018/0024276/19-11-2018 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 45/11-10-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 02-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΚΟΣΙΑΝ Όνομα ΑΡΜΕΝΤΟΥΧΤ Όν. πατρός ΑΡΜΕΝΑΚ, γεν. 26-05-1962 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.80113/2018/0025239/19-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258/Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν.
2910/2001 (91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄)
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) γίνεται
δεκτή η από 09-12-1999 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΒΑΝΙ Όνομα ΒΕΪΖ Όν. πατρός ΝΕΪΜ, γεν.
22-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.212630/2018/0025422/19-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
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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 6/27-04-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 17-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΟΚΟ Όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Όν. πατρός ΜΙΤΙ,
γεν. 01-10-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.212864/2018/0024079/19-11-2018 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 10/30-03-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 01-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΤΗ Όνομα ΑΓΓΕΛΙΚΗ Όν. πατρός ΑΜΠΕΝΤΙΝ, γεν. 04-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.212870/2018/0025203/19-11-2018 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 9/27-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΜΑ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, γεν. 26-08-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.212868/2018/0025360/19-11-2018 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 9/27-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΩΡΓΗ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΖΕΜΠΟ,
γεν. 13-10-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211802/2018/0025402/19-11-2018 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 20/23-11-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 08-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΤΣΙ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΖΑΡΙΦ, γεν.
04-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.213244/2018/0024043/19-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 7/10-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 22-07-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΕΛΑΪ Όνομα ΤΑΧΙΡ Όν. πατρός ΙΖΕΤ, γεν.
28-08-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.212789/2018/0025201/19-11-2018 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 10/22-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
21-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΚΟ Όνομα ΜΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΓΚΟΡΙ,
γεν. 03-08-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.17066/2018/0023699/19-11-2018 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 9/2018/26-04-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 31-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ Όνομα ΑΝΤΙΛΕ ΜΠΕΡΝΑ Όν.
πατρός ΙΣΦΕΝΤΙΑΡ, γεν. 07-07-1957 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.212876/2018/0023167/19-11-2018 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 19/17-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
16-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΖΟΒΙ Όνομα ΡΟΝΤΙΚΑ Όν. πατρός ΙΒΑΝ,
γεν. 14-04-1974 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.212873/2018/0023165/19-11-2018 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 19/17-05-2018 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
16-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΙΤΟΣ Όνομα ΟΡΓΚΕΤ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ,
γεν. 14-11-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.213882/2018/0020845/19-11-2018 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 7/2018/29-03-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 26-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΜΠΟΡΙΣ Όν. πατρός
ΦΙΛΕ, γεν. 27-08-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.203824/2018/0025211/19-11-2018 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 16/04-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗ Όνομα ΣΠΥΡΟ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ,
γεν. 01-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.214493/2018/0025333/19-11-2018 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 11/2018/10-05-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 22-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΙΚΑΣ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός ΣΕΜΕ,
γεν. 27-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.145683/2018/0025212/19-11-2018 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 ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 10/21-06-2018
πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 21-01-2010 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΒΑ ΚΑΨΗΜΑΛΗ Όνομα ΙΟΡΝΤΑΝΚΑ
Όν. πατρός ΓΚΕΩΡΓΚΙ, γεν. 12-12-1970 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

63809
(4)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.200664/2018/0024812/19-11-2018 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 67/11-11-2015 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 19-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΤΕΝΑ Όνομα ΜΑΡΙΝΕ Όν. πατρός ΟΤΑΡΙ,
γεν. 08-09-1978 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208868/2018/0023686/19-11-2018 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 7/03-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΤΣΙ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΚΙΑΖΙΜ,
γεν. 15-03-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208935/2018/0023689/19-11-2018 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 64/14-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΧΙΝΙΔΗ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΕΥΓΕΝΙΟΣ, γεν. 09-07-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.212639/2018/0024928/19-11-2018 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 3/15-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΤΑ Όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΥΜΕΡ,
γεν. 15-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.212290/2018/0024922/19-11-2018 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 2/25-01-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 04-07-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΠΙΜΠΑ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΖΑΚ, γεν.
23-01-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.212645/2018/0025280/19-11-2018 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 3/15-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 28-07-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΤΑ Όνομα ΡΕΦΙΚ Όν. πατρός ΦΙΚΙΡΙ, γεν.
10-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.210498/2018/0025767/19-11-2018 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 38/10-10-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 06-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΖΟ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΜΟΝΤΙ,
γεν. 19-06-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210870/2018/0025792/19-11-2018 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 24/18-10-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται
δεκτή η από 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΧΜΕΤ Όνομα ΓΙΑΣΕΡ - ΝΑΖΙΡ Όν. πατρός
ΝΑΖΙΡ, γεν. 19-07-1988 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.143382/2018/0025210/19-11-2018 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 ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 9/19-102017 πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 28-05-2009
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
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Επώνυμο ΕΒΣΕΕΒΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΠΙΟΤΡ, γεν.
21-06-1967 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.212939/2018/0024697/19-11-2018 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 7/22-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή
η από 09-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΜΝΗΝΟΣ Όνομα ΕΜΙΝΕ Όν. πατρός
ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ, γεν. 15-03-1980 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.211286/2018/0023007/19-11-2018 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 14/09-11-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 23-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΣΚΟΥ Όνομα ΛΕΦΤΕΡ Όν. πατρός ΝΤΙΜΙΤΕΡ, γεν. 15-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.211325/2018/0025460/19-11-2018 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 52/12-12-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΥΖΕΪΡΑΪ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 18-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.211590/2018/0023037/19-11-2018 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 13/07-09-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΛ Όνομα ΓΚΟΥΡΜΗΤ Όν. πατρός ΣΟΜ,
γεν. 12-01-1978 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Τεύχος Β’ 5384/30.11.2018
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.204653/2018/0024244/15-11-2018 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 63/20-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
18-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ Όνομα ΑΙΜΥΛΙΑ Όν. πατρός
ΕΜΙΛ, γεν. 01-04-1963 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.142912/2018/0023795/15-11-2018 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 αριθ. 2095/15-022016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας,
με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 15/10-12-2013 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από
17-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΡΟΚΟΥ Όνομα ΜΑΡΤΕ Όν. πατρός ΓΚΙΝ,
γεν. 28-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.143833/2018/0023904/15-11-2018 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 ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 6/19-04-2018
πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 06-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ Όν. πατρός
ΜΙΤΑΤ, γεν. 01-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.73464/2018/0023792/15-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001
(91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α') καθώς
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α) και
μετά το αριθ. 7/10-05-2018 πρακτικό της Γ' Επιτροπής
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται
δεκτή η από 04-02-2002 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία :
Επώνυμο ΑΛΛΑ Όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όν. πατρός ΤΖΕΜΑΛ, γεν. 01-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.144751/2018/0024720/15-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
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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 αριθ. 2130/16-05-2018
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το
οποίο έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι αντιρρήσεις που
υπέβαλλε ο αιτών κατά του 17/09-04-2014 πρακτικού
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 14-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΧΑΡΝΕΚ Όν. πατρός ΑΒΤΑΡ, γεν.
20-05-1974 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
1. Με την Φ.211166/2018/0023815/13-11-2018 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 43/07-11-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 09-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΕΝΟΥΝΑΪ Όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ Όν. πατρός ΑΣΛΛΑΝ, γεν. 20-06-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.21989/2018/0019959/14-11-2018 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 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-04-2002 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
20-09-2000 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΑΝ (MARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
2. Με την Φ.21990/2018/0005588/14-11-2018 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 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
11-12-2000 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 20-09-2000 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΑΝ (MARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
3. Με την Φ.22038/2017/0011079/14-11-2018 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 25-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΙΠ (επώνυμο) ΝΤΟΡΡΙ
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 29-06-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΡΙ (DORRI) (κύριο όνομα)
ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΡΙ (DORRI) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΤΑ (ENKELETA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.15979/2018/0021654/14-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής, 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
03-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΪ (όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 9140/54 /2206-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.20381/2018/0012362/14-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 0112-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΥΤΣΛΛΑΡΙ
(όνομα) ΔΙΟΝΥΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 17070/15 /15-11-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.21378/2018/0019577/14-11-2018 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 02-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΚΑ (όνομα) ΑΡΙΛΝΤ
(πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 13-12-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 16550/75 / 08-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
4. Με την Φ.22412/2018/0021667/14-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 2305-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟ (όνομα)
ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
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ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 1940/9
/ 10-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.18931/2018/0021080/14-11-2018 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
28-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΔΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 07-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθ. 14130/14 / 18-09-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
2. Με την Φ.21408/2018/0021646/14-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 0203-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ (όνομα)
ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
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 3006-2013 σύμφωνα με την αριθ. 4970/11/17-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
3. Με την Φ.22046/2018/0019596/14-11-2018 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 Ιθαγέ-
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νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
25-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (όνομα) ΚΛΕΑ (πατρώνυμο)
ΓΙΟΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1994,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 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
αριθ. 3210/25/16-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
4. Με την Φ.21653/2018/0021638/14-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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
16-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΞΑΝΙ (όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 1230/18 / 07-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.39394/2018/0005704/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 12-10-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο)
ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 30-10-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/10848/25-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εκγρίνεται ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της απο
ΣΟΥΛΙ ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ σε ΣΟΥΛΙ ΑΔΕΛΑΪΔΑ.
2.- Με την Φ.39397/2018/0005706/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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
12-10-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΚΑ (όνομα) ΜΥΓΚΕΡΣ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις
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09-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 αριθ. Φ.53.1/11318/03-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας .
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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