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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.91095/2018/0026164/29-11-2018 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 07-11-2000 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΟΥΜΠΑΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 04-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.178390/2018/0026471/29-11-2018
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 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’)
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γίνεται δεκτή η από 03-01-2001 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΩΤΗ Όνομα ΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 10-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 496455,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.94132/2018/0026467/29-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91 Α’),
των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 Α’),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’), γίνεται δεκτή η από
16-01-2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΟΪ Όνομα ΘΟΔΩΡΗ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ,
γεν. 22-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
440860,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.127816/2018/0021197/29-11-2018 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 23
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 03-07-2009
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΚΑ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑ, γεν. 11-09-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α220207,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.213417/2018/0018445/29-11-2018 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 26-06-2018
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 09-09-1963 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.211451/2018/0024179/29-11-2018 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 τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 22-12-2017
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΑΟΛΗΣ Όνομα ΣΠΥΡΟΣ Όν. πατρός ΝΙΚΟΣ, γεν. 29-08-1984 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.214429/2018/0026428/29-11-2018 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 26-09-2017
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΟΒΑΛΗΣ Όνομα ΙΩΑΚΕΙΜ Όν. πατρός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, γεν. 30-08-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.208202/2018/0026453/29-11-2018 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 20-12-2016
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΤΑ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός ΠΙΕΤΡΙ,
γεν. 14-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.208610/2018/0025437/29-11-2018 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 12-04-2017
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΩΣΤΑ Όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Όν. πατρός
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 27-12-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την Φ.211481/2018/0024186/29-11-2018 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 22-12-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ Όν. πατρός ΓΑΒΡΙΗΛ, γεν. 07-04-1954 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.211438/2018/0025260/29-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 22/29-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 28-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΖΑΡΙΔΗ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 13-08-1976 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.211456/2018/0025945/29-11-2018 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 51/08-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
28-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΣΙΡ ΓΚΕΡΙΣ Όνομα ΣΑΡΑ Όν. πατρός ΛΑΜΠΙΜΠ, γεν. 20-09-1964 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.212523/2018/0026098/29-11-2018 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 3/30-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΝΗ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, γεν.
18-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.212628/2018/0026101/29-11-2018 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 12/19-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΚΟΥ Όνομα ΝΑΤΑΣΣΑ Όν. πατρός ΝΕΣΤΟΡΑΣ, γεν. 15-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.43304/2018/0026360/29-11-2018 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 20-01-1995 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΑΣΟΥΑ Όνομα ΜΙΣΕΛ Όν. πατρός ΜΑΛΚΙ,
γεν. 04-08-1967 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Τεύχος Β’ 5609/13.12.2018
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Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.210374/2018/0026083/29-11-2018 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 28/09-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 22-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΤΣΕΚΟΥ Όνομα ΣΚΙΠΕ Όν. πατρός ΧΑΖΙΣ, γεν. 24-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.203331/2018/0026367/29-11-2018 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 3/29-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 02-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΑΒΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΣΕΜΙΟΝ, γεν. 05-07-1978 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213116/2018/0026362/29-11-2018 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 3/07-02-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
06-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΑΦΕΡΑΪ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. πατρός ΜΕΣΤΑΝ, γεν. 12-02-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.207973/2018/0026086/29-11-2018 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 10/27-04-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΑΧΟΛΛΙ Όνομα ΑΡΙ Όν. πατρός ΝΤΕΜΙΡ,
γεν. 01-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211412/2018/0026094/29-11-2018 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 1/11-01-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 20-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΜΟΛΛΙ Όνομα ΤΙΜΟ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ,
γεν. 20-09-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.

66095

6. Με την Φ.210506/2018/0026090/29-11-2018 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 26/12-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 09-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΑΝΙΤΑ Όν. πατρός ΑΛΙ, γεν.
02-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.210521/2018/0026079/29-11-2018 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 27/02-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 25-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΚΑ Όνομα ΛΟΥΦΤΑΡ Όν. πατρός ΖΕΚΙΡ,
γεν. 16-11-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.212721/2018/0026356/29-11-2018 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 17/21-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-03-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΝΗ Όνομα ΓΕΝΟΒΕΦΑ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ, γεν. 03-04-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.213347/2018/0026352/29-11-2018 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 30/26-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΑΚΟΜΠ Όνομα ΡΑΦΑΕΛ ΖΩΡΖ ΖΑΚ Όν. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΙΣΕΛ, γεν. 18-12-1970 στην ΓΑΛΛΙΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.197145/2018/0025927/29-11-2018 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 αριθμ. 2135/29-08-2018
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το
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οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 24-06-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 4/03-04-2015
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 18-05-2012
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΥΛΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΛΑ,
γεν. 02-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.211785/2018/0025602/27-11-2018 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 5/15-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΑΣΙΜΠΑ Όνομα ΑΜΠΝΤΕΛΑΛΙ Όν. πατρός ΜΟΥΛΟΥΝΤ, γεν. 05-08-1965 στην ΑΛΓΕΡΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.211856/2018/0025593/29-11-2018 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 25/03-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΤΖΙΡΑΪ Όνομα ΜΑΧΙΛ Όν. πατρός ΤΕΚΙ,
γεν. 10-03-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.61024/2018/0025609/29-11-2018 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 29-12-1997 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΝΤΣΗΣ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΣΑΦΕΤ, γεν. 31-10-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.213348/2018/0026354/29-11-2018 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 34/10-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΚΟΥ Όνομα ΑΛΝΤΙ Όν. πατρός ΝΤΙΝΟ,
γεν. 13-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.36119/2018/0023542/21-11-2018 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 29-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 03-04-2004
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI)
(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚΕ (BESNIKE).
2. Με την Φ.36118/2018/0022849/21-11-2018
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 29-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ
(επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI)
(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚΕ (BESNIKE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2408/2018/0001295/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
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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 16-07-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 20-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΑ (LUCA)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΑ (LUCA)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την Φ.2421/2018/0001380/09-11-2018 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 30-07-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΚΛΑΟΥΡΑ
(επώνυμο) ΝΤΕΜΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, 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 08-03-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΛΕΚΑ (DEMLEKA)
(κύριο όνομα) ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΛΕΚΑ (DEMLEKA)
(κύριο όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
3. Με την Φ.2423/2018/0001383/09-11-2018 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 31-07-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΝΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, 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 01-07-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΝΙΚΑΪ (DEDENIKAJ)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΝΙΚΑΪ (DEDENIKAJ)
(κύριο όνομα) ΦΙΚΕ (FIKE).
4. Με την Φ.2460/2018/0001576/09-11-2018 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 13-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (πατρώνυμο)
ΚΑΣΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, 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
22-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (MUSTAFAJ)
(κύριο όνομα) ΚΑΣΕΜ (KASEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (MUSTAFAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ (BURBUQE).
5. Με την Φ.2488/2018/0001741/09-11-2018 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 09-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΒΕΪΣΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΥΜΠΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΟΜΟΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΣΛΛΑΡΙ (VEISLLARI)
(κύριο όνομα) ΣΥΜΠΙ (SYBI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΣΛΛΑΡΙ (VEISLLARI)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
6. Με την Φ.2487/2018/0001739/09-11-2018 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 08-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΛΗ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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
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χώρα από 31-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΛΗ (BAKALLI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΛΗ (BAKALLI)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4250/2018/0003353/29-11-2018 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. 2
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από
05-07-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΜΙ (όνομα) ΕΓΙΟΝΤΑ (πατρώνυμο)
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-07-1984,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 19-11-2011
από τη σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.4280/2018/0004018/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από
09-08-2018 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΣΑ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο)
ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1992,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 20-11-2017
από τη σχολή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.4399/2018/0004658/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από
22-10-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1976,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 04-11-2015
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από τη σχολή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4216/2018/0002608/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ
(πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 7635/19-06-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.4222/2018/0002614/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 7599/22-06-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.4223/2018/0002615/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΙΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο)
ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ,
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 αριθμ. 6606/11-06-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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4. Με την Φ. 1361/2018/0002944/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο)
ΜΠΕΚΙΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 8258/28-06-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.4230/2018/0002662/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 27-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 7858/20-06-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την Φ.4260/2018/0002945/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΤΑΡΑ (επώνυμο) ΕΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 16-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 8140/04-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7. Με την Φ.4266/2018/0003049/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 13-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΟ (επώνυμο)
ΧΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΓΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ,
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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 7857/04-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Με την Φ.4272/2018/0003072/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 18-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΕ
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 05-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 7955/22-06-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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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.

*02056091312180008*

