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το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
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αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
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Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.17276/2017/
0013014/28-06-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2365/τ.Β΄/12-07-2017.
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Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.7703/2018/
0010124/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3844/τ.Β΄/06-09-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.210509/2018/0021704/23-10-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
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Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 58/19-10-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-06-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΕΛΣΑΓΙΕΝΤ Όνομα ΙΧΑΜΠ Όν. πατρός ΕΛΚΟΤΜΠ, γεν. 05-02-1971 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.209080/2018/0022159/23-10-2018 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 43/29-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
01-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΕΝΑΡΝΤ Όνομα ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ - ΑΝΝΑ Όν.
πατρός ΜΑΡΙΑΝ, γεν. 28-05-1972 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.131013/2018/0022178/23-10-2018 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 15/2017/19-09-2017
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 05-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΙΤΣΙΟ Όνομα ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΑ Όν. πατρός
ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, γεν. 16-02-1951 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.212001/2018/0022531/23-10-2018 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 10/01-03-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΥΛΑΡΤΥ Όνομα ΖΑΛΙΝΑ Όν. πατρός ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 01-09-1968 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.212242/2018/0022535/23-10-2018 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 11/25-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14-04-2014
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αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ Όνομα ΟΒΣΑΝΝΑ Όν. πατρός
ΑΡΑΜ, γεν. 06-11-1985 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211581/2018/0022146/23-10-2018 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 1/11-01-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΣΙΤΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΝΙΝΟ Όν. πατρός ΣΑΛΒΑ, γεν. 22-04-1964 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.152704/2018/0012370/18-10-2018 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 10-08-1995 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΥΚΕ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός ΚΟΤΣΟ,
γεν. 03-06-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.208665/2018/0021960/23-10-2018 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 27/25-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από
06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΑΡΚΙΛΕ Όν. πατρός ΟΥΑΝΙ,
γεν. 06-05-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.212286/2018/0022069/23-10-2018 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 γίνεται δεκτή η από 06-05-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΝΟΥΣΗ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΣΟΥΑΪΠ, γεν. 24-09-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.201892/2018/0021065/23-10-2018 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 69/22-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 30-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΑΚΕ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 21-07-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.213881/2018/0020841/23-10-2018 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 7/2018/29-03-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 26-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΙΑΝ Όνομα ΝΑΙΡΑ Όν. πατρός
ΜΙΣΑ, γεν. 17-12-1969 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.213879/2018/0020837/23-10-2018 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 7/2018/29-03-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 24-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΑΝΙΑΝ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός
ΦΡΑΝΤΣ, γεν. 06-12-1964 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.209196/2018/0021805/23-10-2018 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 24/30-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΣΤΟ Όνομα ΦΛΟΡΙΓΕ Όν. πατρός ΦΕΡΙΚ,
γεν. 02-01-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(5)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.58308/2018/0022818/23-10-2018 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 52/08-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΜΠΑΝΙ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΙΣΜΕΤ,
γεν. 08-08-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.213358/2018/0022079/23-10-2018 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 11/19-04-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΧΑΪΛΟΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 03-03-1975 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.210732/2018/0022499/23-10-2018 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 23/06-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
24-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΤΟΡΙ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Όν. πατρός
ΑΛΕΞ, γεν. 29-06-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210957/2018/0022744/23-10-2018 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 48/20-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
21-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΥΡΜΙΣΙ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός
ΣΕΜΕ, γεν. 28-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.142931/2018/0021697/23-10-2018 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 7/23-04-2012 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 01-12-2010 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΑΜΠΕΡΑΪ Όνομα ΑΝΤΙ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, γεν. 20-05-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός

Τεύχος Β’ 5442/05.12.2018

θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-062006 σύμφωνα με την αριθ. 18820/3 /06-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.41512/2018/0020544/15-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 11-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΤΣΟ (όνομα) ΣΩΚΡΑΤ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-04-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 σύμφωνα με την
αριθ. 19300/43/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την Φ.41509/2018/0020650/15-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-012017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑΪ (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-07-1991
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.41431/2018/0020638/15-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-05-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ,
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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 18920/35/12-12-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.40398/2017/0000213/18-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
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νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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
06-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ (BUSHPRENI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ (BUSHPRENI) (κύριο όνομα) ΒΟΪΣΑΒΑ (VOJSAVA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
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(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.40865/2018/0019366/18-10-2018 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
09-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-042002 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 18-03-1998 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΜΑΪ (HIMAJ) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΜΑΪ (HIMAJ) (κύριο όνομα) ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Με την Φ.40399/2018/0021006/18-10-2018 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
10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-06-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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
06-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ (BUSHPRENI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ (BUSHPRENI) (κύριο όνομα) ΒΟΪΣΑΒΑ (VOJSAVA).

Με την Φ.40901/2018/0020417/17-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
14-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-1999
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 14920/13/
06-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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(13)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.39678/2018/0020917/18-10-2018 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
27-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΡΕΤΖΑ (πατρώνυμο)
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 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 14-06-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΑ (REXHA) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΚΙΟΤΙ (VELIQOTI) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(14)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.41707/2017/0001257/17-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
23-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΚΑΟΥΘΑΡ (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΑΖΙΖ (πατρώνυμο) ΧΑΛΑΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-102001, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 19905/53/0401-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την Φ.40664/2018/0020662/16-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθ. 15490/50/18-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1512/2018/0001400/18-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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
03-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΙΑ
(πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 11-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-01-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ν. 3731/2008.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΙΑ (XHARDJA) (κύριο
όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΙΑ (XHARDJA) (κύριο όνομα) ΤΕΦΤΑ (TEFTA).
2. Με την Φ. 1575/2018/0001403/18-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
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θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
17-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) NTABINT (επώνυμο) ΠΑΪΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-112006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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
06-08-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΪΑ (PAJA) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΪΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ
(LINDITA).
3. Με την Φ. 1576/2018/0001404/18-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής 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
17-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΛ (επώνυμο) ΠΑΪΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2008
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 06-08-2001
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ν. 4251/2014).
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΪΑ (PAJA) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΪΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ
(LINDITA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1490/2018/0001438/23-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση
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της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΪΡΝΤΑ (επώνυμο) ΠΑΓΙΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΑΖΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 9980/6 / 29-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 1626/2018/0000386/23-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-04-2018 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ - ΝΤΑΡΙΟΥΣ (επώνυμο) ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ (πατρώνυμο) ΛΙΛΙ - ΚΟΣΤΕΛ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την
20-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 3039/27-03-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ. 1631/2018/0000418/23-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-04-2018 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΙΣΙΛΝΤΙ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2001 και κατοικεί
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την
αριθ. 1447/09-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ. 1642/2018/0000492/23-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2018 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙΣΑ
(επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (πατρώνυμο) ΚΑΛΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
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Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 2823/
20-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ. 1636/2018/0000451/23-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004
- ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-04-2018
δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία
(όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΑΛΛΚΙΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-2001 και
κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με
την αριθ. 2954/23-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(18)
Στην αριθμ. Φ.17276/2017/0013014/28-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2365/τ.Β΄/12-07-2017
διορθώνεται το λανθασμένο:
«ΓΚΙΝΙ»
στο ορθό:
«ΓΚΙΝΗ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι
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Στην αριθμ. Φ.7703/2018/0010124/24-07-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3844/τ.Β΄/06-09-2018 διορθώνεται το όνομα
από το λανθασμένο :
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ»
στο ορθό:
«ΘΕΟΔΩΡ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης)
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