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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που 
έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοίτηση σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε 
υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8η.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 

δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που 
έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοίτηση σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε 
υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που 
έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - 
αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να έχει συμπληρώσει 
το 21ο έτος της ηλικίας του.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 
δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 
έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που 
έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοίτηση σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε 
υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1.- Με την Φ.6870/2017/0000990/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 6.3.2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΣΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 2.10.2008, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19.12.2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (MUSAI) (κύριο όνομα) 
ΡΕΣΙΤ (RESHIT)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (MUSAI) (κύριο όνομα) 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).

2.- Με την Φ.6871/2017/0000991/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 6.3.2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙ-
ΑΝ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΣΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 5.11.2005, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19.12.2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (MUSAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΕΣΙΤ (RESHIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (MUSAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 

στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 

από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6720/2017/0004501/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 5.9.2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜΙ (πατρώνυμο) ΡΕΝΑΤΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18.12.2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29.3.2000 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜΙ (MUHARREMI) (κύριο 

όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (RENATO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜΙ (MUHARREMI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚΕ (ADRIATIKE).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που 

έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοίτηση σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο 

ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε 

υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την αριθμ. Φ.6846/2017/0004794/8.11.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκ-
δόθηκε 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 1.3.2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ 
(όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΣΕ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16.6.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ. 669/27.1.2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 

στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 

από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6726/2017/0000249/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18.1.2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9.4.2008, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24.9.2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΑ (DYRMA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΑ (DYRMA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6753/2017/0004026/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30.1.2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17.5.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΣΥ-
ΡΟΥ, 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 2.1.2003 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6698/2016/0008712/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28.12.2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΕΪΖΑΪ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23.2.2009, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 8.2.2003 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) 

ΣΕΪΖΑΪ (SHEJZAI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΑΝΤΑ (VIOLANDA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα 
στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν 
από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6686/2016/0008665/8.11.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22.12.2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ 
(επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.3.2007, 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, η 
μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12.7.2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (LEPURI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΑΝΙΤ (ARANIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΠΟΥΡΙ (LEPURI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.5519/2016/0000523/20.10.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 8.2.2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.7.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 6.8.2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) ΚΡΙΣ-

ΤΟ (KRISTO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) ΚΛΟ-

ΤΙΛΝΤΑ (KLOTILDA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που 

έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοίτηση σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο 

ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε 

υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Με την αριθμ. Φ.5861/2017/0004358/20.10.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΕΡΓΚΟΥΣ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11.11.1984, και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30.6.2003 σύμφωνα με την αριθμ. 818/10.2.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που 

έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - 

αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να έχει συμπληρώσει 

το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την αριθμ. Φ.5959/2017/0004306/20.10.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 11.5.2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΕΛΟ (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14.4.1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/1343/17.2.2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.6151/2017/0004136/20.10.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27.6.2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΖΑΪΕΤΕ 
(επώνυμο) ΚΟΤΣΑΚΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23.4.2001, 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 27.3.1998 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΑΚΙ (KOCAQI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΑΚΙ (KOCAQI) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που 
έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 τη φοίτηση σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε 
υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την αριθμ. Φ.6734/2017/0004153/8.11.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκ-
δόθηκε 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 24.1.2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΟ 
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18.6.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 5290/28.11.2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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