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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.212640/2018/0025703/27-11-2018 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 3/15-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14-05-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΤΣΙΦΕΡΟΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 02-05-1973 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.207979/2018/0023550/27-11-2018 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 66/21-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
31-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Αρ. Φύλλου 5668

Επώνυμο ΤΣΑΠΟΚΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός
ΤΖΕΛΑΛ, γεν. 22-01-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.211959/2018/0025741/27-11-2018 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 8/08-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΤΡΟΒΙΤΣ Όνομα ΜΙΛΑΝ Όν. πατρός ΜΙΟΝΤΡΑΓΚ, γεν. 05-10-1970 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.211751/2018/0025751/27-11-2018 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 6/22-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΕΡΕ Όνομα ΜΕΛΣΙΑΝ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ,
γεν. 18-07-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.212140/2018/0025747/27-11-2018 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 10/22-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΚΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑ,
γεν. 10-02-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.211736/2018/0025744/27-11-2018 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 4/08-02-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΛΙΜΑΪ Όνομα ΜΙΦΤΑΡ Όν. πατρός ΜΑΧΜΟΥΤ, γεν. 16-11-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.139298/2018/0025659/27-11-2018 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 αριθμ. 2136/
12-09-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από
01-07-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του
14/21-05-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 18-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΙΣΑ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΧΑΤΖΗ, γεν.
19-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.214404/2018/0026552/03-12-2018 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 18/13-06-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
05-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΕΛΜΑΖΙ Όνομα ΣΟΛΙΝΑ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 20-04-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.146608/2018/0026546/03-12-2018 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. 2115/
22-05-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις
που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 42/16-10-2014 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-07-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΣΙΝΤΙ Όνομα ΜΟΧΑΜΕΝΤ Όν. πατρός ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 03-01-1971 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.142426/2018/0020856/03-12-2018 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 αριθμ. 10/
19-09-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
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σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
23-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΜΠΟΪΟΥ Όνομα ΣΙΜΟΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ Όν. πατρός ΡΑΝΤΙΕΑΝ, γεν. 29-11-1971 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.210534/2018/0026800/03-12-2018 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 15/28-09-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 25-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΝΓΚΟ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, γεν. 06-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.62225/2018/0020851/03-12-2018 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
05-03-1998 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΑΖΟ ΡΟΔΡΙΓΚΕΖ Όνομα ΑΛΤΑΓΚΡΑΣΙΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Όν. πατρός ΛΟΥΙΣ ΚΑΟΝΑΜΠΟ, γεν.
28-07-1964 στην ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.39622/2018/0018517/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
26-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΤΣΑΜΠΙΡΗ (CABIRI) ΑΝΙΛΑ (ANILA) ον. πατρός
ΔΗΜΕ (DHIME), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375807, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-09-1968 και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
2. Με την Φ.41501/2018/0023003/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
10-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΤΟΖΑΪ (TOZAJ) MIPIANA (MIRJANA) ον.
πατρός ΜΙΤΙ (ΜΙΤΙ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α371010, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1961 και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5668/17.12.2018

3. Με την Φ.46571/2018/0014543/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
22-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) TEOYTA (TEUTA) ον.
πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494425,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
4. Με την Φ.46692/2018/0021232/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
15-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΧΙΝΤΑ (HIDA) APNTITA (ARDITA) ον. πατρός
ΣΟΥΜΠΙ (SUBI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α490528, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-1987 και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
5. Με την Φ.47012/2018/0022366/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
08-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία ΑΜΠΑΖΗ (ΑΒΑΖΙ) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ) ον.
πατρός ΧΑΚΙ (ΗΑΚΙ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562394, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1964 και κατοικεί
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.44319/2018/0023602/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
08-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ (KARAGJOZI) ΡΕΪΖ (REIZ) ον. πατρός
ΤΑΧΙΡ (TAHIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α442835, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-04-1962 και κατοικεί στο Δήμο
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).
2. Με την Φ.45231/2018/0018598/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
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15-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΝΤΟΥΝΤΗ (DUDI) ΙΓΚΛΙ (IGLI) ον. πατρός ΝΑΚΙΟ (NAQO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α484900, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1976 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
3. Με την Φ.46730/2018/0015234/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
16-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΜΙΤΙ (ΜΙΤΙ) ΡΩΜΑΙΟ (ROMEO) ον. πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣ (ANASTAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α344617, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-04-1976 και κατοικεί
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.
4. Με την Φ.46466/2018/0014058/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
14-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΓΚΙΚΟΥΡΙΑΣ (GJIKURIA) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(HARALLAMBOS) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α442837, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-09-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).
5. Με την Φ.45897/2018/0010333/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΤΖΑΝΗΣ (ΧΗΑΝΙ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (AROSTOL) ον.
πατρός ΒΙΚΤΟΡΑΣ (VIKTOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α340692,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.
6. Με την Φ.46092/2018/0010297/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
14-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΜΕΜΑΣ (ΜΕΜΑ) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (EMILJANO)
ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α357457,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-03-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
7. Με την Φ.47149/2018/0018684/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
23-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (EVANGJELIDHI) ΧΡΗΣΤΟΣ
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(KRISTAQ) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α493311, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-1983
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4193/2018/0002427/03-12-2018 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 08-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 25-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡIΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ΑΝΤΟΝΕΤΑ).
2. Με την Φ.4194/2018/0002431/03-12-2018 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 08-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ
(επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 25-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΓΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ΑΝΤΟΝΕΤΑ).
3. Με την Φ.4195/2018/0002449/03-12-2018 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 15-06-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΥΚΥΡΙΕ (επώνυμο) ΜΠΡΙΚΑ (πατρώνυμο) ΝΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
16-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΙΚΑ (BRIKA)
(κύριο όνομα) ΝΕΣΑΤ (NESHAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΙΚΑ (BRIKA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (LUBJANA).
4. Με την Φ.4211/2018/0002601/03-12-2018 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 22-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΡΕΝΤΙ
(επώνυμο) ΓΙΑΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 11-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΑΪ (JACAJ)
(κύριο όνομα) ΥΛΜΠΕΡ (YLBER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΑΪ (JACAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
5. Με την Φ.4212/2018/0002604/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή της 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 22-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΥΛΙΕΤΑ
(επώνυμο) ΓΙΑΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 11-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΑΪ (JACAJ)
(κύριο όνομα) ΥΛΜΠΕΡ (YLBER).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΑΪ (JACAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
i

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4172/2018/0002189/03-12-2018 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 29-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ
(επώνυμο) ΚΙΟΣΓΙΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΓΙΑ (QOSJA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΓΙΑ (QOSJA)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
2. Με την Φ.4173/2018/0002191/03-12-2018 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 31-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΓΙΟ
(επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2008, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 04-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΦΟΥΛΛΑΝΖΑ (FULLANZA).
3. Με την Φ.4174/2018/0002192/03-12-2018 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΄),
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γίνεται αποδεκτή η από 31-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ
(επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2009, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 04-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΦΟΥΛΛΑΝΖΑ (FULLANZA).
4. Με την Φ.4175/2018/0002194/03-12-2018 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 31-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΛΕΟ
(επώνυμο) ΝΤΙΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑΝΙ (DISHANI)
(κύριο όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑΝΙ (DISHANI)
(κύριο όνομα) ΟΛΛΓΑ (OLLGA).
5. Με την Φ.4182/2018/0002286/03-12-2018 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 06-06-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΘΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 09-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (ΒΑΚΟ)
(κύριο όνομα) ΠΕΛΟΥΜΠ (PELLUMP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (ΒΑΚΟ)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
6. Με την Φ.4183/2018/0002289/03-12-2018 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 06-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ
(επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΕΜΠΩΝ, 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 16-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ)
(κύριο όνομα) ΒΙΤΟ (VITO).
7. Με την Φ.4184/2018/0002290/03-12-2018 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 06-06-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΕΜΠΩΝ, 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 16-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ)
(κύριο όνομα) ΒΙΤΟ (VITO).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.16792/2018/0015627/20-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΣ (PAPAS) ΕΣΑΤ (ESAT) ον.
πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A563868,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-04-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.
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2. Με την Φ.16793/2018/0015628/20-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 08-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΣ (PAPAS) ΝΤΕΝΙΣΑ
(DENISA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A563867, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-03-1995
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.
3. Με την Φ.16812/2018/0015630/20-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 11-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΣ (PAPAS) ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A563869, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
17-04-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.
4. Με την Φ.17089/2018/0016660/19-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΟΥΜΠΟΝΙΑΣ (LUBONJA) ΠΕΤΡΟΣ (PETRO) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A563927, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-12-1987
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
5. Με την Φ.16835/2018/0016165/20-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΜΙ (LAMI) ΑΡΜΙΣΑ (ARMISA)
ον. πατρός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ (ARISTOTEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A496099, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1969
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ.
6. Με την Φ.17070/2018/0016659/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΤΖΕ (ROXHE)
ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗ (KOSTAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A480566, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-07-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
7. Με την Φ.17067/2018/0016643/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται απο-
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δεκτή η από 21-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΟΤΖΕ (ROXHE) ΝΤΙΝΑ (NDINA)
ον. πατρός ΓΚΙΕΛΑ (GJELA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A306899,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
8. Με την Φ.17148/2018/0016665/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 29-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΟΙΤΣΕ (DOJCE) ΙΛΙΡ
(ILIR) ον. πατρός ΘΟΔΩΡΑΚΗ (THODHORAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A348326, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-08-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ.
9. Με την Φ.17265/2018/0017005/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 13-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΑΝΑΚΑ (TANAKA)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN) ον. πατρός ΘΕΜΗ (THEMI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A500511, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-04-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.
10. Με την Φ.16815/2018/0016079/23-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΙΣΗ (VISI) ΚΩΣΤΑΣ (KOCO) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΛΑΚ (VASILLAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A492651, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-07-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.10832/2018/0012492/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 27-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΖΕΝΚΟ
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(όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ, που γεννήθηκε
στην ΡΩΣΙΑ την 29-12-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 11044/03-12-2010
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.10807/2018/0012368/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 26-11-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 8142/26-04-2012 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την Φ.10965/2018/0012350/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 08-12-2015 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΙΕΒΑ (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 29-11-1990, και κατοικεί στο
Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 30261/01-12-2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την Φ.11447/2018/0005546/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 21-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΙ (όνομα)
ΑΜΟΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
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συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. φ.53.4/10792/20-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
5. Με την Φ.10945/2018/0012354/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 07-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (όνομα)
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθμ. 19430/21-11-2012 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Με την Φ.10956/2018/0012364/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 08-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΙΜΙ (όνομα)
ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. 18544/15-09-2011 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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7. Με την Φ.10809/2018/0010671/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 26-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΑΪ (όνομα)
ΘΕΟΔΩΡΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009
σύμφωνα με την αριθμ. 14052/19-09-2012 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Με την Φ.10949/2018/0012348/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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
07-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 19108/
14-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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