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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.
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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.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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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.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΑΚΙΟ (KRISTO
GAQO).
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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ. 43282/2018/0000563/26-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό
το από 23-05-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με
στοιχεία (επώνυμο) ΑΠΑΝΑΖΙΔΗΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-09-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
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. 36531/2018/0000410/28-03-2018
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 28-01-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΥΡΑΪ (όνομα) ΚΛΕΪΣΙΕΡΤΑ
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 24-04-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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. 16287/29/21-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(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. 42337/2018/0001690/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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 08-03-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΣΙΝΟΒΑ
(όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 12-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 20130/37/05-01-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.Με την Φ. 37451/2016/0005804/29-03-2018 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 21-03-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΗΣ
(επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (πατρώνυμο) ΕΚΤΩΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 30-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (KANINA)
(κύριο όνομα) ΕΚΤΩΡ (EKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (KANINA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
2. Με την Φ. 37453/2016/0005807/29-03-2018 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
21-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΕΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-05-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (KANINA)
(κύριο όνομα) ΕΚΤΩΡ (EKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (KANINA)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ. 38613/2016/0020857/27-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
30-05-2016 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΜΕΤΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 5340/36/28-04-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 17740/10/20-11-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν
ανήλικη.
Με την αριθμ. Φ. 40477/2018/0002922/27-03-2018
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 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-10-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΑΪ
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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. 540/2/27-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.

Ι

(6)
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. 40824/2017/0027521/27-03-2018
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 08-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν
ανήλικη.
Με την αριθμ. Φ. 42206/2018/0002570/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΑ
(όνομα) ΖΑΦΕΙΡΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2006 σύμφωνα με την
αριθμ. 17960/15/23-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 38125/2016/0010036/29-03-2018 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 21-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΟΥΡΟ (επώνυμο) ΛΑΒΑΝΕ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΡΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 03-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 27-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤ ΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΒΑΝΕ (LAVANE)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΡΤΙΑΝ (BERTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΒΑΝΕ (LAVANE)
(κύριο όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Τεύχος Β’ 1446/26.04.2018

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 21454/2018/0005953/29-03-2018 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 08-09-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΑΪΝΑΜΠ (επώνυμο) ΙΚΜΠΑΛ
(πατρώνυμο) ΑΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 12-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΚΜΠΑΛ (IQBAL)
(κύριο όνομα) ΑΖΑΡ (AZHAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΑΡ (AZHAR)
(κύριο όνομα) ΡΑΜΠΙΑ (RABIA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν
ανήλικος.
Με την αριθμ. Φ. 29242/2018/0004460/29-03-2018 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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
12-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΑ (όνομα) ΤΖΕΝΙ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 2960/3/26-02-2018 βεβαίωση
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογενούς
(ΧΡΗΣΤΟΥ) (ΓΚΑΚΙΟ) του (ΣΩΤΗΡ) που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1945, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 23 του
ν. 3838/2010.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 36202/2018/0005689/27-03-2018 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 12-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛ (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 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
16-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU)
(κύριο όνομα) ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΕΝΑ (HENA)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(13)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς, ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΑΚΙΟ
(KRISTO GAQO).
Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 1811/2013/0003039/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999, η με αριθμ. πρωτ.
Φ. 1811/29876/962/24-11-2011 απόφαση της τέως Γενικής
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3126/τ.Β΄/30-12-2011), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(14)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 3349/2017/0004385/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΕΡΕΖΙΟΥ (TEREZIU) ΒΕΡΕ
(VERE) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A 223070, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-1963
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
2. Με την Φ. 3423/2017/0004270/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΖΟ (BUZO)
ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΙ (STAVRI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A 483989, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-03-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
3. Με την Φ. 3803/2018/0000532/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 17-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΖΙΝΗ (BAZINI) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
(MARGARITA) ον. πατρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό A 223797, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-08-1954 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
4. Με την Φ. 3793/2018/0000725/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΡΚΟ (MARKO)
ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA) ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A 499341, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-05-1957 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
5. Με την Φ. 3745/2018/0000550/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΜΠΟΤΙ (BOTI) ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ) ον. πατρός
ΓΙΑΝΙ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 483875, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1953 και κατοικεί στο
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
6. Με την Φ. 3744/2018/0000549/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΤΙ (BOTI)
ΟΛΥΜΠΙ (OLIMBI) ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A 483876, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-1966 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
7. Με την Φ. 3743/2018/0000548/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 05-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΤΗΣ (BOTI) ΓΙΑΝΝΗΣ
(JANI) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A 225075, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-08-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
8. Με την Φ. 3671/2018/0000219/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 07-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΥΛΗ (NIKULI) ΒΑΣΙΛΙΚΑ
(VASILIKA) ον. πατρός ΒΕΪΣ (VEIS), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
A 225799, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1964
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.
9. Με την Φ. 3495/2017/0004191/28-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 30-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΖΟ (BUZO) ΘΩΜΑΪΔΑ
(THOMAIDA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A 483991, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-12-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
10. Με την Φ. 3363/2018/0000696/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
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γίνεται αποδεκτή η από 19-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΗ (NDINI) ΒΑΣΙΛΑΚ (VASILLAQ) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΙ (STAVRI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A 415053, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-01-1961 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ. 3514/2017/0004929/11-04-2018 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. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΜΕ (όνομα)
ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΡΑΚΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 2967/16-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την αριθμ. Φ. 1067/2018/0000570/11-04-2018 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. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 03-05-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΣ
(όνομα) ΚΡΕΑΝΤ (πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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. 1232/08-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την αριθμ. Φ. 3619/2018/0000556/11-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ
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(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 7575/
05-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την αριθμ. Φ. 3637/2018/0000560/11-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 06-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΛΑΣΤΣΙΝΙΝΑ
(όνομα) ΞΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 5964/26-05-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την αριθμ. Φ. 3655/2018/0000562/11-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-08-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ
(όνομα) ΜΑΡΙΝΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 6666-9/6/2017/21-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την αριθμ. Φ. 3689/2018/0000566/11-04-2018
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 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 15-09-2017 δήλωση - αίτηση του

15659

ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΜΤΣΙ
(όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 9181/
08-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7. Με την αριθμ. Φ. 3690/2018/0000568/11-04-2018
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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 15-09-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΣΑ (όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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. 9182/
08-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Με την αριθμ. Φ. 3693/2018/0000574/11-04-2018
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. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 15-09-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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. 9341/13-09-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02014462604180008*

