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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3709/2018/0000701/27-03-2018
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 17-03-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΛΕΒΕΝΤΙ (όνομα) ΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1986 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 1430/10/06-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από
ΙΛΝΤΑ ΛΕΒΕΝΤΙ σε ΙΛΝΤΑ ΛΕΒΕΝΤΗ.
2. Με την αριθμ. Φ.3719/2018/0000709/27-03-2018
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 24-03-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΟ
(όνομα) ΝΕΡΙΤΑΝ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 13-09-2011
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6210/22-02-2016 βεβαίω-
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ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την αριθμ. Φ.3746/2017/0003234/27-03-2018
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 10-04-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (όνομα) ΓΙΩΑΝ (πατρώνυμο) ΦΩΤΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-1997 και κατοικεί στο Δήμο
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1474/08-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την αριθμ. Φ.3759/2018/0000720/27-03-2018
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 18-04-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΣΑΝΑΪ (όνομα) ΧΑΝΚΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-10-1987 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2903/
06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3582/2017/0004402/27-03-2018
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 03-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΪ (όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/316/20-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την αριθμ. Φ.3588/2017/0004407/27-03-2018
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 06-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΪΠΙ (όνομα)
ΝΤΟΡΙΣ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/357/20-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την αριθμ. Φ.3642/2017/0004441/27-03-2018
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 22-02-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΣ
(όνομα) ΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1998 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/815/07-02-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την αριθμ. Φ.3652/2017/0004446/27-03-2018
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 24-02-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1998 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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. Φ.20.4/9883/02-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3585/2017/0004405/27-03-2018
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 03-02-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΕΤΙ
(όνομα) ΑΡΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1994 και κατοικεί στο Δήμο
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 5340/11/10-05-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθμ. Φ.3654/2017/0004450/27-03-2018
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 28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΑΛΙ (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-10-1995 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
30-06-2013σύμφωναμετηναριθμ.Φ.20.4/1286/15-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την αριθ. Φ.3715/2018/0000707/27-03-2018
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 22-03-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΑΖΑΝΤΖΙ (όνομα) ΣΕΝΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1995 και κατοικεί
στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα
με την αριθμ. Φ.20.4/2345/21-03-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την αριθμ. Φ.3748/2018/0000553/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
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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 11-04-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΙ
(όνομα) ΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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
30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2699/
31-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την αριθμ. Φ.3757/2018/0000718/27-03-2018
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 13-04-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1993 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2011σύμφωναμετηναριθμ.Φ.20.4/2901/06-04-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3633/2017/0004436/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΑΦΑΝΙ (όνομα) ΤΖΑΒΙΤ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1997 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με
την αριθ. Φ.20.4/965/09-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
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2. Με την αριθμ. Φ.3653/2017/0004448/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΒΕΣΕΛΙ (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-1998 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/1202/14-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την αριθμ. Φ.3756/2018/0000716/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 13-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΣΑΝΑΪ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1997 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 10-09-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/2902/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3354/2017/0004386/27-03-2018
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 17-10-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΛΕΚΑ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-02-1993 και
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 τάξε-
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ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/5709/04-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΑΝΑΣΤΑΣ ΛΕΚΑ σε ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΚΑΣ.
2. Με την αριθμ. Φ.3560/2017/0004532/27-03-2018
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 27-01-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΑΠΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1992 και κατοικεί
στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/267/
18-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την αριθμ. Φ.3590/2017/0004409/27-03-2018
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 07-02-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΑΚΕ
(όνομα) ΒΑΣΓΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΚΙΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. Φ.20.4/628/31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την αριθμ. Φ.3597/2017/0004414/27-03-2018
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 08-02-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟ (όνομα) ΕΡΒΙΣ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-1988 και κατοικεί
στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 Ελλά-
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δα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/862/
07-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την αριθμ. Φ.3608/2017/0004420/27-03-2018
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 13-02-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΥΡΤΟ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1995 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/814/07-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6. Με την αριθμ. Φ.3611/2017/0004422/27-03-2018
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 13-02-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΕΡΛΛΙ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1994, και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 αριθ. Φ.20.4/10583/
16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
7. Με την αριθμ. Φ.3616/2017/0004426/27-03-2018
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 13-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΪΝΤΕΡΛΛΙ (όνομα) ΕΛΒΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1994 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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. Φ.20.4/10664/
16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
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8. Με την αριθμ. Φ.3621/2017/0004430/27-03-2018
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 14-02-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΑ
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-09-1994 και κατοικεί στο Δήμο
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 1430/50/02-02-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
9. Με την αριθμ. Φ.3635/2017/0004438/27-03-2018
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 21-02-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΚΘΙ
(όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΝΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-1990 και κατοικεί στο Δήμο
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1039/
21-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
10. Με την αριθμ. Φ.3643/2017/0004442/27-03-2018
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 22-02-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) ΑΝΤΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΛΙΓΚΟΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1987 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/572/
30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.7252/2017/0005389/04-04-2018
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 03-08-2017 αίτημα της
(επώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΗΣ (όνομα) ΦΑΙΡΟΥΖΑ ΦΕΪ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 10-07-1993, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 1438/1984.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του
τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.2041/2018/0000044/03-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 12-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (επώνυμο) ΡΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΡΡΟΥΣΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-09-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΙ (RUSI) (κύριο όνομα)
ΡΡΟΥΣΝΤΙ (RRUSHDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΙ (RUSI) (κύριο όνομα)
ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(8)
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 αριθμ. την Φ.2034/2018/0000020/02-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 08-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΖΕΛΑ (επώνυμο)
ΠΕΤΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-05-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, 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 14-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΑΪ (PETANAJ) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΕΣΤΑΖΗ (VRESHTAZI) (κύριο
όνομα) ΝΕΚΙΕ (NEKIJE).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.2024/2018/0000535/02-04-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
21-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΡΟΣΟΥ (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙΕ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την
01-06-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/11701/23-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
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ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του ΚΕΙ.
1. Με την αριθμ. Φ.3170/2018/0000339/29-03-2018
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 02-03-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
(επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΦΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 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 05-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΦΙ (VASFI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
2. Με την αριθμ. Φ.3172/2018/0000341/29-03-2018
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 217Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 2-3-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙΝΤΑ (επώ-
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νυμο) ΠΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΦΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ στην 6-3-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 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
05-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΦΙ (VASFI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα
Με την αριθμ. Φ.3171/2018/0000340/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας -Θράκης, 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 02-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ
(πατρώνυμο) ΒΑΣΦΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-04-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα
με την αριθμ. 1657/28-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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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
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