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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη
αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα με στοιχεία (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ
(όνομα) ΡΑΦΑΗΛΙΑ (ον. πατρός) ΗΛΙΑ (ILIA) γεν.
15/01/2000 στην Ελλάδα.

2

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα με στοιχεία (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ
(όνομα) ΡΑΦΑΗΛΙΑ (ον. πατρός) ΗΛΙΑ (ILIA) γεν.
15/01/2000 στην Ελλάδα.
Με την αριθμ. Φ.1130/2018/0000621/ΑΚ/27-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α') όπως αυτό προστέθηκε με
το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 2 του ν. 4332/2015, γίνεται
αποδεκτή η από 15/03/2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (όνομα)
ΡΑΦΑΗΛΙΑ (ον. πατρός) ΗΛΙΑ (ILIA) που γεννήθηκε στην
Ελλάδα την 15/01/2000 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα

Αρ. Φύλλου 1541

τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 17/06/2015 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 998/22-02-2016 πιστοποιητικό
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.2656/2016/0003132/11-04-2018 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 26-09-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΚΡΙΣΑΝΘΙ (επώνυμο) ΤΖΑΣΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΑΚΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΣΑΝΑ (XHASANA) (κύριο
όνομα) ΣΑΚΙΡ (SHAQIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΣΑΝΑ (XHASANA) (κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA)
Με την Φ.2692/2016/0003460/11-04-2018 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
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αποδεκτή η από 24-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
21-08-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΓΚΖΙΜ (GZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA)
Με την Φ.2533/2016/0002334/11-04-2018 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 30-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώνυμο) ΟΥΪΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΑΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΪΚΑ (UJKA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΑΣ (MARASH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΪΚΑ (UJKA) (κύριο όνομα)
ΣΠΡΕΣΕ (SHPERSE)
Με την Φ.2528/2016/0002306/11-04-2018 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 24-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΟΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΝΟΛ (NOL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA)

Τεύχος Β’ 1541/04.05.2018

Με την Φ.2514/2016/0002253/11-04-2018 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 22-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΚΙΝΤΑ (επώνυμο)
ΑΛΛΑΪΜΠΕΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 20-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΪ (ALLAJBEJ) (κύριο
όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΪ (ALLAJBEJ) (κύριο
όνομα) ΕΒΗΣΑ (EVISA)
Με την Φ.2529/2016/0002307/11-04-2018 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 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΑΖΕΡ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΟΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΝΟΛ (NOL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA)
Με την Φ.2518/2016/0002258/11-04-2018 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 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) HΛNTA (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 25-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Τεύχος Β’ 1541/04.05.2018

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ (QEFALIJA) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ (QEFALIJA) (κύριο όνομα) ΤΖΕΒΡΙΓΙΕ (XHEVRIJE)
Με την Φ.2517/2016/0002256/11-04-2018 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 23-06-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΑ (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 25-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ (QEFALIJA) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ (QEFALIJA) (κύριο όνομα) ΤΖΕΒΡΙΓΙΕ (XHEVRIJE)
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.2404/2016/0001724/11-04-2018 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 05-05-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΙ (επώνυμο) ΜΙΤΡΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΕΡΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με
την αριθ. 273 / 13-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με την Φ.2415/2016/0001804/11-04-2018 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
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η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΩΜΑΙΟΣ (επώνυμο) ΡΟΥΚΑΪ
(πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
11-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 αριθ. 4955 / 21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με την Φ.2429/2016/0001864/11-04-2018 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 18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΟΒΑΝ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 5549 / 10-05-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με την Φ.2515/2016/0002254/11-04-2018 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 22-06-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 29-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 6296 / 30-05-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με την Φ.2534/2016/0002335/11-04-2018 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 30-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 01-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 αριθ. 7053 / 23-06-2016 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με την Φ.2488/2016/0002151/11-04-2018 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 09-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 αριθ. 12434 / 10-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με την Φ.2858/2017/0000202/11-04-2018 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 24-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΟΝ (επώνυμο) ΣΕΜΑ
(πατρώνυμο) ΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 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 αριθ. 14699 / 01-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.
Με την Φ.2596/2018/0001451/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 41 παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α') και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Γ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε
στο 7/11-01-2018 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από
04-05-2012 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα)
ΣΟΠΙΚΟ (επώνυμο) ΜΙΝΑΤΖΕ-ΧΟΝΤΕΛΙ (πατρώνυμο)
ΣΕΡΓΚΟ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 26-11-1972
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2661/2018/0000117/24-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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 08-03-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΓΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΒΛΑΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 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 01-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΑΚΟ (VLAKO) (κύριο όνομα)
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΛΑΚΟ (VLAKO) (κύριο όνομα)
ΕΛΣΑ (ELSA)
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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