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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.208474/2018/0027946/19-12-2018 απόφαση 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΄),

Αρ. Φύλλου 6040

όπως ισχύουν και μετά το 32/13-06-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 20-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΕΝΕΒ Όνομα ΜΠΟΝΤΣΟ Όν. πατρός
ΝΤΙΝΙΟΥ, γεν. 30-04-1957 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.211786/2018/0027917/19-12-2018 απόφαση 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:
Επώνυμο ΤΣΑΡΤΣΑΝΙ Όνομα ΑΛΓΚΕΡΤ Όν. πατρός
ΥΛΛΙ, γεν. 14-05-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.57871/2018/0026107/19-12-2018 απόφαση 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 υπ' αριθμ. 8/05-10-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 01-02-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ Όνομα ΕΛΠΙΔΑ Όν. πατρός ΤΕΦΙΚ, γεν. 30-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.206394/2018/0027396/19-12-2018 απόφαση 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 88/15-12-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΡΟΥΧΑΝΙΑΝ Όνομα ΓΚΡΙΓΚΟΡ Όν. πατρός
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 19-03-1966 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.213120/2018/0025529/19-12-2018 απόφαση 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 4/14-02-2018 πρακτικό της Β΄
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-10-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΣΣΑΝ Όνομα ΣΑΜΙΡΑΝ Όν. πατρός ΠΟΥΤΡΕΣ, γεν. 14-08-1984 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την Φ.213913/2018/0026578/19-12-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α),
όπως ισχύουν και μετά το 16/05-10-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 07-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΤΣΗ Όνομα ΜΕΡΟΥΣΑ Όν. πατρός
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, γεν. 17-11-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την Φ.212731/2018/0027541/19-12-2018 απόφαση 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 8/20-03-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
01-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΡΡΑ Όνομα ΑΡΙΑΝ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ,
γεν. 14-03-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την Φ.212737/2018/0027618/19-12-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/27-03-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
03-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΝΤΙΤΟΥΡΙ Όν. πατρός ΡΙΖΑ,
γεν. 03-03-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την Φ.213145/2018/0027445/19-12-2018 απόφαση 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 6/08-03-2018 πρακτικό της Β΄
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-01-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
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Επώνυμο ΣΙΚΟ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΙΧΑΤ, γεν.
09-03-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την Φ.46346/2018/0027610/19-12-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται δεκτή η από
09-04-1995 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΜΧΟΥΡΝ Όνομα ΚΑΜΙΤΑ Όν. πατρός ΣΟΥΡΟΥΤΖΝΑΡΑΪΝΣΙΝΓΚ, γεν. 13-11-1973 στην ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7.- Με την Φ.213115/2018/0027093/19-12-2018 απόφαση 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 16-01-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΟΝΓΚΑΡΙ Όνομα ΦΛΟΡΙΑΝ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ, γεν. 03-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.23487/2018/0009483/30-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
26-01-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (όνομα)
ΚΛΕΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 9908/31/05-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2.- Με την Φ.21733/2018/0016404/30-11-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
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η από 06-09-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ (όνομα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στο
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 20-04-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 11490/16/03-08-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3.- Με την αριθμ. Φ.24231/2018/0016409/30-11-2018
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 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 28-03-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΙΣΤΕΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 05-06-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθμ. 21570/43/25-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4.- Με την αριθμ. Φ.21734/2018/0016406/30-11-2018
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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-09-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ (όνομα) ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στο
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 07-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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. 11490/17/03-08-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.131/2018/0015744/30-11-2018 απόφαση
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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
16-01-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΥΣΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,
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
26-01-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΥΣΛΙΜ (MYSLIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
2.- Με την Φ.24523/2017/0008266/30-11-2018 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
02-05-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛIΤΑ (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (πατρώνυμο)
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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
11-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (NUZI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΖΙ (NUZI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
3.- Με την Φ.28541/2018/0016296/30-11-2018 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 10-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,
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
07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
4.- Με την Φ.28539/2018/0016295/30-11-2018 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 10-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΘΗ (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,
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
07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.41321/2018/0025294/17-12-2018 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
14-12-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΟ (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 09-02-1998 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (QERAJ) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (QERAJ) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
2.- Με την Φ.41322/2018/0025400/17-12-2018 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 14-12-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 03-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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
09-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (QERAJ) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (QERAJ) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.37753/2018/0024816/12-12-2018 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
04-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΚΕΤΣΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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
22-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΝΙ (MECANI) (κύριο όνομα) ΚΕΤΣΟΡ (QETSOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΝΙ (MECANI) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
2.- Με την Φ.37754/2018/0024817/12-12-2018 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
04-04-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΝΙ
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(πατρώνυμο) ΚΕΤΣΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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
22-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΝΙ (MECANI) (κύριο όνομα) ΚΕΤΣΟΡ (QETSOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΝΙ (MECANI) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την αριθμ. Φ.23618/2018/0010264/11-12-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 02-02-2017 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΓΙΟΒΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-1990, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ.
19905/44/03-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2.- Με την αριθμ. Φ.15873/2018/0016681/11-12-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 09-11-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΪΛΙΟΥΚ
(όνομα) ΑΝΚΑ (πατρώνυμο) ΡΑΝΤΟΥ-ΣΟΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 08-09-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 15570/13/
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19-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
I

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.27264/2018/0010515/23-11-2018 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
13-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ZAHARIYADIS) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ALEKSANDROS) ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΑΝΙ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Β01209, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την
03-01-1948 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.
2.-Με την Φ.28602/2018/0015124/28-11-2018 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
24-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΚΩΤΣΗ (KOCI) ΕΥΓΕΝΙΑ (EVJENIA) ον. πατρός
ΛΟΥΚΑ (LLUKE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α470266, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-1998 και κατοικεί στο
Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.
3.- Με την Φ.27696/2018/0016617/28-11-2018 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
02-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός
ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α383153, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-02-1958 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
4.- Με την Φ.27697/2018/0014921/28-11-2018 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
02-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIRI) ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ) ον.
πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α383152,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-03-1953 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
5.- Με την Φ.25180/2018/0016613/28-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
06-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΜΙΤΡΑΪ (MITRAJ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT) ον.
πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α487307, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-12-1996 και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
6.- Με την Φ.25183/2018/0016620/28-11-2018 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
06-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΜΙΤΡΑΪ (MITRAJ) ΕΥΓΕΝΙΑ (EVGJENI) ον. πατρός
ΝΑΣΗ (NASI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α549550, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1971 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
7.- Με την Φ.27269/2018/0010516/23-11-2018 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
13-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ZAHARIYADIS) ΚΡΙΤΩΝ (KRITON)
ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Β01325, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την
08-11-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.
8.- Με την Φ.25724/2018/0012862/21-11-2018 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
28-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΚΡΟΓΚΟΣ (KRONGO) ΙΩΑΝΝΗΣ (JANI) ον.
πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α477214,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
9.- Με την Φ.13192/2018/0016689/26-11-2018 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
06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΚΟΡΕΤΑ (KORETA) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN) ον.
πατρός ΠΕΤΡΑΚ (PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α262959,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-04-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.
10.- Με την Φ.27262/2018/0010514/23-11-2018 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
13-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
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στοιχεία: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ (ZAHARIYADIS) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΠΝΑ) ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (LIGOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Β01210, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 24-12-1949
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
I

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.4137/2018/0005353/07-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, 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 10-09-2015
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8417/24-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2.- Με την Φ.4370/2018/0005287/07-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 13-04-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙΕΝΤΑ (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/4819/09-06-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3.- Με την Φ.4459/2018/0002452/07-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 01-06-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΑΚΟ
(πατρώνυμο) ΛΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/4687/23-05-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.3782/2018/0002276/07-12-2018 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 28-04-2017 δήλωσηαίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 10-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα)
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
2.- Με την Φ.4384/2018/0005280/07-12-2018 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 19-04-2018 δήλωσηαίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΝΤΑΪΛΑ (επώνυμο) ΚΟΜIΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 05-01-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΜΙΤΣΙ (KOMICI) (κύριο όνομα)
ΣΩΤΗΡ (SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΜΙΤΣΙ (KOMICI) (κύριο όνομα)
ΙΛΜΙΓΕ (ILMIJE).
3.- Με την Φ.4439/2018/0002296/07-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
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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 22-05-2018 δήλωσηαίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΡΑΦΑΕΛ (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΕΛΤΙΟΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-12-2005 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο
όνομα) ΕΛΤΙΟΝ (ELTJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο
όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
4.- Με την Φ.4385/2018/0001836/07-12-2018 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 19-04-2018 δήλωσηαίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΤΕΑΝ (επώνυμο) ΚΟΜIΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2011, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 05-01-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΜΙΤΣΙ (KOMICI) (κύριο όνομα)
ΣΩΤΗΡ (SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΜΙΤΣΙ (KOMICI) (κύριο όνομα)
ΙΛΜΙΓΕ (ILMIJE).
5.- Με την Φ.4406/2018/0002098/07-12-2018 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 04-05-2018 δήλωσηαίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΠΕΡΟΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2011, και
κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 01-07-2005 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΟΝΑ (PERONA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΟΝΑ (PERONA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
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6.- Με την Φ.4405/2018/0005278/07-12-2018 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 04-05-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΕΡΟΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 01-07-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΟΝΑ (PERONA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΟΝΑ (PERONA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Τεύχος Β’ 6040/31.12.2018

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην Φ.23482/2018/0013429/23-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5306/26-11-2018 (τεύχος
Β΄), στην σελίδα 63027, στην στήλη Β, στον στίχο 12 εκ
των άνω διορθώνεται:
το λανθασμένο: “ΑΙΓΥΠΤΟΣ”
στο ορθό: “ΕΛΛΑΔΑ”
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(12)
Στην Φ.5445/2018/0003830/28-11-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο 5673/
17-12-2018 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), ως προς το πατρώνυμο γίνεται η εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο: "ΓΙΟΡΓΟ"
στο ορθό: "ΓΙΩΡΓΟ".
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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