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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.16659/2018/0006693/23-04-2018 απόφα-
ση 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 05-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 20370/11/08-01-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.19045/2018/0004102/23-04-2018 απόφα-
ση 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 9585/56/27-06-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.7250/2017/0022623/23-04-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 27-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΜΑΓΚΕΛΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-01-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθ. 12433/20/04-11-2010 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.19486/2018/0005968/23-04-2018 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΜΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΠΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-01-
2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής αορίστου 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA)
(κύριο όνομα) ΠΑΛ (PAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA)
(κύριο όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
2. Με την Φ.19901/2016/0024274/23-04-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΒΕΝΕΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ 
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
30-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ (LLOYPI)
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ (LLOYPI)
(κύριο όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).
3. Με την Φ.19888/2016/0024259/23-04-2018 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) ΝΤΥΝΕΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΥΝΕΚΟΥ (DYNEKU)
(κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (ΗΟΧΗΑΙ)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΙΣΑ (ADISA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 106153/2016/0026617/05-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟΣ (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
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την 31-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-09-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ (PASHAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΙ (SANI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
2. Με την Φ. 106154/2016/0026618/05-04-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-09-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ (PASHAJ)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΙ (SANI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
3. Με την Φ.106155/2018/0007408/05-04-2018 από-

φαση 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-07-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (MULLA)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (MULLA)
(κύριο όνομα) ΖΟΥΛΙΕΤΑ (ZHULIETA).
4. Με την Φ. 106152/2016/0026616/04-04-2018 από-

φαση 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 21-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 
(επώνυμο) ΤΖΑΜΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΟ (ΧΑΜΟ)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΟ (ΧΑΜΟ)
(κύριο όνομα) ΣΑΚΙΝΕ (SAQINE) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την Φ.110270/2018/0006634/29-03-2018 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 02-05-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΣΤΑ-ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 10-01-1988, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι   

 (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2539/2018/0000056/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ENI (επώνυ-
μο) ΚΛΛΟΓΙΡΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΙΡΙ (KLLOGJRI)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΙΡΙ (KLLOGJRI)
(κύριο όνομα) ΝΑΖΜΙΓΙΕ (NAZMIJE).
2. Με την Φ.2540/2018/0000057/18-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΕΝΑ (επώνυ-
μο) ΚΛΛΟΓΙΡΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΙΡΙ (KLLOGJRI)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΙΡΙ (KLLOGJRI)
(κύριο όνομα) ΝΑΖΜΙΓΙΕ (NAZMIJE).
3. Με την Φ.2544/2018/0000087/18-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΗΣ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
4. Με την Φ.2545/2018/0000088/18-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2523/2018/0000396/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 27-12-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝIΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΛΛIΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (MARIANA).
2. Με την Φ.2528/2018/0000418/18-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΟΝ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού 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 άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195Τεύχος Β’ 1751/17.05.2018

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA)
(κύριο όνομα) ΛΑΟΥΡΕΣΑ (LAURESHA) .

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

 (7 )
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2291/2017/0001956/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, 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
15-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 13656/06-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2509/2017/0002491/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, 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 
13-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 26572/16-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

(8)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2535/2018/0000041/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-

νίας - 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΟΘΕΑ 
(επώνυμο) ΝΙΣΤΟΡ (πατρώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΣ-ΙΟΝΟΥΤΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2011, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-12-2005 και ο πατέρας της 
κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΣΤΟΡ (NISTOR)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΑΓΚΟΣ-ΙΟΝΟΥΤΣ (DRAGOS-IONUT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΣΤΟΡ (NISTOR)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΙΝΙΤΣΑ-ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ (LUMINITA 

MADALINA).
2. Με την Φ.2536/2018/0000042/18-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-01-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΝΙΣΤΟΡ (πατρώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΣ-ΙΟΝΟΥΤΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2011, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-12-2005 και ο πατέρας της 
κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΣΤΟΡ (NISTOR)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΑΓΚΟΣ-ΙΟΝΟΥΤΣ (DRAGOS-IONUT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΣΤΟΡ (NISTOR)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΙΝΙΤΣΑ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ (LUMINITA 

MADALINA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

(9)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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 Φ.2483/2017/0002583/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - Θράκης, 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΓΚΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 17139/28-08-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

(10)  

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενή-

λικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας της. 

 Με την Φ.2476/2017/0002579/18-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 22-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΣΤΑΝΑΚΟΥ (όνομα) 
ΡΕΒΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 αριθ. 25030/
31-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

   (11)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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 αριθ. Φ.1999/2017/0002035/05-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-08-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑ-
ΝΙ (όνομα) ΡΕΣΜΙΕ (πατρώνυμο) ΙΝΤΡΙΖ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 25822/
22-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

 (12) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.1195/2017/0001656/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2016 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΖΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/263/15-1-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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 (13) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.16595/2018/0000421/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΑΣΕΣ (TASE) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(LEONIDHA) όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRAQ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α261499, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-10-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. Με την Φ.17141/2018/0000317/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 03-06-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΕΡΑ (ZERA) ΝΑΤΑΣΑ 
(NATASHA) όν. πατρός ΡΑΜΑΝΤΑΝ (RAMADAN), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α608262, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-10-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

3. Με την Φ.17603/2017/0001874/17-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/
2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 25-10-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΟ-
ΝΤΑΪ (HODAJ) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA) όν. πατρός ΡΑΚΗ 
(RAQI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 260400, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 31-10-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

4. Με την Φ.17665/2018/0000099/17-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΙΩΝΗ (GJONI) 
ΕΡΒΙΣΑ (ERVISA) όν. πατρός ΦΩΤΟΣ (FOTO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-
μό 608366, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

    (14)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.16683/2018/0000426/17-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
27-11-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΛΕΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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. 5375/20-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

  (15)  
 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.17656/2018/0000504/17-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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
09-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥ-
ΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (CUKO)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (CUKO)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA). 

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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*02017511705180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία 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 ιστο-
σελίδα 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 Τμή-
μα 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) προ-
σαυξάνεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 υπη-

ρεσίες 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 Συν-

δρομητές. 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 δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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