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Αρ. Φύλλου 5788

κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΚΡΑΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός
ΚΙΑΜΙΛ, γεν. 26-09-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.212505/2018/0026803/07-12-2018 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 14/26-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΚΟ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΘΩΜΑ,
γεν. 13-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)
(1)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.211953/2018/0026797/07-12-2018 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 5/15-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΤΙΑΪ Όνομα ΛΕΥΤΕΡ Όν. πατρός ΣΕΛΦΟ,
γεν. 27-11-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.211746/2018/0026794/07-12-2018 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 4/08-02-2018 πρακτι-

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.212395/2018/0025007/03-12-2018 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 27/13-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η
από 16-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΑΚΑ Όνομα ΕΜΙΛΙΑ Όν. πατρός ΙΟΝ,
γεν. 12-04-1968 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.211354/2018/0025719/03-12-2018 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 19/10-11-2017 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 28-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΜΑ Όνομα ΡΟΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΧΑΖΜΠΙ, γεν. 17-10-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213269/2018/0026911/03-12-2018 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 7 /10-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 07-08-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΠΑΛΚΟΒΑ Όνομα ΤΕΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 09-08-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.214407/2018/0024828/03-12-2018 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 24/25-07-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΙΚΟ Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΧΙΑ,
γεν. 22-04-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.24602/2018/0006501/06-12-2018 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
08-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΑΡΝΤΙΝ (ARDIN) ον. πατρός
ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α400778, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-10-1983 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
2. Με την Φ.24651/2018/0020715/06-12-2018 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
13-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΒΕΣΚΑ (VERSHKA) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ον. πατρός ΒΑΣΟ (VASO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α479719,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.
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3. Με την Φ.24686/2018/0021069/06-12-2018 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
13-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΛΟΣ (BELLO) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ (KRISTAQ)
ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α558008, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-1957
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.
4. Με την Φ.24773/2018/0020702/06-12-2018 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
20-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΠΥΛΙΟΣ (PILO) ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA) ον. πατρός
ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α488891, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1982 και κατοικεί στο
Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.
5. Με την Φ.25204/2018/0021088/06-12-2018 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
17-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΖΓΚΟΥΡΗΣ (ZGURI) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VANGJEL)
ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α444894,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.
6. Με την Φ.25235/2018/0022085/06-12-2018 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
17-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΤΖΙΜΑ (ΧΗΙΜΑ) ΒΑΣΙΛΩ (VASILLO) ον. πατρός
ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α494753, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1954 και κατοικεί
στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.
7. Με την Φ.25172/2018/0021754/06-12-2018 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
29-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΕΡΤΙΡΗ (MERTIRI) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α458215,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.
8. Με την Φ.25016/2018/0022091/06-12-2018 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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15-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΛΕΚΚΑΣ (LEKA) ΠΥΡΡΟΣ (PIRO) ον. πατρός
ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501257, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1971 και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.
9. Με την Φ.25015/2018/0022089/06-12-2018 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
15-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΛΕΚΚΑ (LEKA) ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ (MADALENA)
ον. πατρός ΓΚΙΟΝ (GJON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501258,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-02-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.
10. Με την Φ.24962/2018/0022088/06-12-2018 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
08-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ (SULOVARI) ΜΕΝΕΛΑΟΣ (MINELLA)
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501175,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.
11. Με την Φ.25442/2018/0022671/06-12-2018 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
10-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΡΟΠΗΣ (ROPI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDRI)
ον. πατρός ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501132,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
12. Με την Φ.25440/2018/0022672/06-12-2018 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
10-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΡΟΠΗ (ROPI) ΕΛΕΝΑ (ELENA) ον. πατρός
ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α501408, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-1992 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
13. Με την Φ.26060/2018/0013495/06-12-2018 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 12-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΑΜΑΤΗΣ (CAMΑΤΙ) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ALQI) ον. πατρός ΛΑΜΠΗΣ (LLAMBI), κατόχου
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του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α482932, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
01-01-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.18871/2018/0020923/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 26-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΔΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 04-07-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 16362/12/24-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.21553/2018/0023007/27-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (όνομα) ΑΛΕΞ
(πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-11-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 30-06-2006 σύμφωνα με την
αριθμ. 630/28/31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.22071/2018/0017997/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 25-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΣΚΟΥ
(όνομα) ΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΑΣΟ, που γεννήθηκε στην
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ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 3572/20/13-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.22746/2018/0023030/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 28-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΤΣΑΝΙ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ.
13465/75/25-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.22950/2018/0021809/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
18-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (όνομα) ΠΑΟΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ.
3120/64/05-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.18325/2018/0021981/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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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 28-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΝΤΟΛ (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-06-2004
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ (BANAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΚΙΜ (BEKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ (BANAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την Φ.20370/2018/0018697/30-11-2018 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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΙ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 22-06-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΙ (MUCAJ) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΙ (MUCAJ) (κύριο όνομα)
ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
3. Με την Φ.22255/2017/0009543/30-11-2018 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 09-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΤΣΟΡΑ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 13-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΑ (CORA) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΑ (CORA) (κύριο όνομα)
ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
4. Με την Φ.22368/2017/0011349/30-11-2018 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 18-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 16-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΣΑΝΙ (BALLSHANI) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΣΑΝΙ (BALLSHANI) (κύριο
όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
5. Με την Φ.22733/2017/0013261/30-11-2018 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 27-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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
16-03-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ (CACA) (κύριο όνομα)
ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ (CACA) (κύριο όνομα)
ΑΪΝΤΑ (AIDA).
6. Με την Φ.22730/2017/0013252/30-11-2018 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
27-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣ (επώνυμο) ΓΚΕΤΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-05-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΑ (GJETA) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΑ (GJETA) (κύριο όνομα)
ΦΙΚΕΡΕΤΕ (FIQERETE).
7. Με την Φ.22369/2017/0011351/30-11-2018 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 18-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΛΙΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΣΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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
16-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΣΑΝΙ (BALLSHANI) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΣΑΝΙ (BALLSHANI) (κύριο
όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7903/2018/0001533/30-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 13-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΡΗ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 18-06-2003 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΪ (KALAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΩΝΕΤΑ (ΑΝΤΟΝΕΤΑ).
2. Με την Φ.7904/2018/0001534/30-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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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 13-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 18-06-2003 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΪ (KALAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΩΝΕΤΑ (ΑΝΤΟΝΕΤΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.498/2018/0002190/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛ (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (πατρώνυμο)
ΜΟΧΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-1985,
και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2003 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/8059/15-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.1754/2018/0002108/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2018 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΠΑΧΙΟΥ (όνομα) ΟΛΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
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επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/8638/31-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.1794/2018/0002273/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 04-04-2018 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΖΙ (όνομα) ΑΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10394/
18-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.796/2018/0002206/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2018 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΒΟΓΚΛΗ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8899/
23-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.1798/2018/0002279/21-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2018 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΚΟΝΟΖΙ (όνομα) ΜΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 10-09-2013 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/1511/08-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3352/2018/0000228/29-11-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΟΜΕ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 23-10-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΜΕ (TOME) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΓΚΟ (ZENGO) (κύριο όνομα)
ΕΛΖΑ (ELZA).
2. Με την Φ.3358/2018/0000279/29-11-2018 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 08-02-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 26-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα)
ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
3. Με την Φ.3411/2018/0000605/29-11-2018 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
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1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΛΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΖΕΦ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 13-02-2003 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΖΕΦ
(ZEF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)
4. Με την Φ.3414/2018/0000609/29-11-2018 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 01-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 28-05-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (KARAXHUKU)
(κύριο όνομα) ΝΑΜΙΚ (NAMIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (KARAXHUKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
5. Με την Φ.3417/2018/0000667/29-11-2018 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 02-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΜΑΝΤ (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 10-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα)
ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
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6. Με την Φ.3465/2018/0001048/29-11-2018 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 29-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΣΑΝΙΓΙΕ (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (KERCI) (κύριο όνομα)
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (KERCI) (κύριο όνομα)
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΙΕ (BURBUQE).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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