
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.
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5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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 
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6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
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9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.210512/2018/0005205/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 14/2017/12-09-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 17-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ Όνομα ΑΝΚΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΕ, γεν. 17-02-1980 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.150435/2018/0005268/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (258/Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 /Α') 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 29-12-1992 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΑΜΑΤΖΙΑΝ Όνομα ΒΑΧΕ Όν. πατρός 
ΓΟΥΑΧΡΑΜ, γεν. 12-03-1969 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.202222/2018/0004588/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 5/29-01-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 07-12-2010 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΛΑΕΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, 
γεν. 21-06-1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.203745/2018/0005357/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
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(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 20/31-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-02-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟ Όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΧΙΣΕΝ, 
γεν. 04-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.204937/2018/0004552/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 39/27-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 06-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΟΥΝΗ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός 
ΚΟΖΜΑΣ, γεν. 04-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.209688/2018/0005338/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12/10-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΕΛΝΙΤΣΟΥΚ Όνομα ΓΙΟΥΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΑΡΙΟΥΣ, γεν. 20-01-1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.204998/2018/0002113/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2115/22-05-2017 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με 
το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 22-11-2016 
αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 24/
22-09-2016 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου γίνεται δεκτή 
η από 13-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΚΑ Όνομα ΧΕΚΟΥΡΙΕ Όν. πατρός ΤΕΚΙ, 
γεν. 07-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.133749/2018/0005364/27-03-2018 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 3/25-05-2017 
πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 06-11-2008 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΛΟ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΦΕΡΙΤ, 
γεν. 06-08-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.7281/2018/0001090/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-08-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2000 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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. 5524/ 
13-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.7269/2017/0004317/21-03-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-08-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΜΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η 
μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-05-2004 
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και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΗΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.7251/2017/0004160/21-03-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-08-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΟΥΤΑ (επώνυμο) 
ΑΝΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 24-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΜΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
08-11-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΙΑΪ (ANIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΜ (ADEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΙΑΪ (ANIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΣΤΑΝΕ (MESHTANE).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.7267/2017/0004275/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-08-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/6004/19-07-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.7270/2017/0004318/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-08-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΑΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυ-
μο) ΗΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΜΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/6003/19-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.7299/2017/0004529/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
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07-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) ΠΑΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-08-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.3/5725/03-07-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ.1460/2018/0000165/28-03-2018 
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 Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/ Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) 
ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 

σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-02-2006 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΤΗ (BUSHATI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
2. Με την αριθμ. Φ.1459/2018/0000164/28-03-2018 

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 20-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΛΝΤΙ (επώνυμο) 
ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-02-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΝΤ (GAZMEND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΤΗ (BUSHATI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προισταμένη Διεύθυνσης 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ  

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