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στην Ελλάδα.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-
νηση του τέκνου.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-
νηση του τέκνου.

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

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-
νηση του τέκνου.

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

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-
νηση του τέκνου.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-
νηση του τέκνου.

14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-
νηση του τέκνου.

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.131050/2017/0024903/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 17-08-2010 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ, γίνεται δεκτή η από 17-08-2010 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΦΡΑΝΣΙΣ, 
γεν. 01-02-1961 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2.- Με την Φ.194832/2016/0038723/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 30-01-2014 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
30-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΑΣΕΡΟΓΛΟΥ Όνομα ΜΠΑΪΖΑΡ Όν. πατρός 
ΚΡΙΚΟΡ, γεν. 22-03-1958 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.57807/2017/0031184/23-05-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 25-05-2015 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
25-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΡΟΥΜΙ Όνομα ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 20-04-1942 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.202499/2016/0024239/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 16-12-2015 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
16-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΑΪ Όνομα ΝΤΟΝΑΛΝΤ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΚΙΜ, γεν. 05-05-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.205506/2018/0007109/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 07-09-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
07-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΚΟΥ Όνομα ΓΙΟΒΑΝ Όν. πατρός ΧΡΙΣ-
ΤΑΚΗΣ, γεν. 16-09-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.205518/2018/0007657/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 04-07-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
04-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΩΡΓΑ Όνομα ΓΑΛΙΑ Όν. πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠ, 
γεν. 21-01-1942 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.204189/2017/0019470/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 19-07-2016 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
19-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΓΑ Όνομα ΦΙΛΙΠ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, γεν. 
01-11-1938 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.51263/2015/0026594/23-05-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 29-05-2015 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 
γίνεται δεκτή η από 29-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΣΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ, γεν. 19-11-1957 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.135880/2018/0008319/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά την από 24-09-2012 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΚΑΪΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 24-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΤΕΡΕΖΑ Όν. πατρός ΟΥΑ-
ΧΙΜΠ, γεν. 22-11-1975 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(2)

   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.206263/2018/0010126/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφων 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 15/24-10-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 06-09-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΓΚΙΡΟΒΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ Όνομα ΙΟΡΝΤΑΝΚΑ 
Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 18-01-1961 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2.- Με την Φ.206393/2018/0010098/23-05-2018 από-
φαση 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 16/25-10-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 22-06-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΝ Όνομα ΝΤΟΥΡΙΤΑ Όν. πατρός ΙΟΝ, 
γεν. 12-04-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.206755/2018/0010111/23-05-2018 από-
φαση 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 19/2016/15-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 24-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΣ Όνομα ΣΙΜΟΝΑ- ΤΣΕΡΑΣΕΛΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΕ, γεν. 31-05-1969 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.206759/2018/0010105/23-05-2018 από-
φαση 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 20/2016/22-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 15-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 12-03-1979 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(3)

 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1.- Με την Φ.210392/2018/0010453/23-05-2018 από-
φαση 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 
(217Α'), όπως ισχύουν και μετά το 11/29-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 27-10-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΣΑ Όνομα ΝΙΚΟΣ Όν. πατρός ΣΕΦΚΙ, γεν. 
20-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.210591/2018/0010456/23-05-2018 από-
φαση 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 15/28-09-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 11-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΖΙΟΥ Όνομα ΜΠΟΥΓΙΑΡ Όν. πατρός ΝΑΖ-
ΜΙ, γεν. 11-07-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ. 170778/2018/0010479/23-05-2018 
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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
γίνεται δεκτή η από 20-03-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΕΛΝΤΑ Όν. πατρός ΜΑΛΙΚ, 
γεν. 11-07-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ. 178977/2018/0010490/23-05-2018 
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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
γίνεται δεκτή η από 18-01-2001 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΞΑΚΟΥΛΗ Όνομα ΓΙΟΥΛΗ Όν. πατρός 
ΝΕΒΡΟΥΖ, γεν. 18-06-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.82900/2018/0010536/23-05-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1
του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 4/13-02-2018 πρα-
κτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 07-09-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΖΙΚΙ Όνομα ΓΚΕΡΓΚ Όν. πατρός ΚΙΑΚΟ, 
γεν. 10-08-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(4)

 Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

      Με την Φ.204684/2018/0007177/17-05-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α'), 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22778 Τεύχος Β’ 2119/08.06.2018

όπως ισχύουν και μετά το 35/20-05-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΑΪ Όνομα ΑΪΜΑΝ Όν. πατρός ΜΟΧΑ-
ΜΑΝΤ, γεν. 24-03-1965 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(5)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

    1.- Με την Φ.207917/2018/0008768/23-05-2018 από-
φαση 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 51/02-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 07-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ Όνομα ΑΝΣΑΜ 
Όν. πατρός ΜΟΡΣΕΝΤ, γεν. 11-04-1968 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ. 172543/2018/0009829/23-05-2018 από-
φαση 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 5/09-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 09-05-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός 
ΑΝΟΥΣΑΒΑΝ, γεν. 28-08-1960 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ. 171778/2018/0010237/23-05-2018 
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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
γίνεται δεκτή η από 29-03-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΤΣΗ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΝΑΪΜ, 
γεν. 18-04-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ. 145392/2018/0010504/23-05-2018 από-
φαση 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 

(217Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δι-
ατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1
του ν. 3838/2010 και μετά το’ αριθμ. 2/15-02-2018 πρα-
κτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 02-09-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΤΖΑΡΙΑΝ Όνομα ΒΡΕΖ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, 
γεν. 26-09-1974 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ. 145649/2018/0010704/23-05-2018 από-
φαση 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 τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 4/14-03-2018
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 05-11-2009 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΡΑΝ Όνομα ΡΟΝΤΙΚΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, 
γεν. 06-02-1977 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(6)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.37139/2018/0009364/18-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 02-03-2016 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕ-
ΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 16903/7/28-01-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.38341/2018/0009231/18-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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 
06-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SAKA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-

ΛΤΣΕ (VJOLLCE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.38321/2018/0009194/18-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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 
06-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SAKA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-

ΛΤΣΕ (VJOLLCE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.39603/2018/0009553/22-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 25-07-2016 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΡΙΚΑ (επώνυμο) ΜΠΙΝΕΡΙ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2000, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 6880/24/27-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.38071/2018/0008361/18-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22780 Τεύχος Β’ 2119/08.06.2018

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 20-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΑΓΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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
14-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΪ (AGAJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΪ (AGAJ) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΣΕΛΑ (MARSELA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(11)

     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.38417/2018/0009495/21-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ (επώνυμο) 
ΣΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙ-
ΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4370/31/15-04-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(12)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.36949/2018/0008881/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΧΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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
11-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ-

ΛΑΚ (NIKOLLAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(13)

     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.38077/2018/0009413/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
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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 26-07-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(14)

     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.38421/2018/0009486/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 18-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΛΙΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΑΝΤΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 09-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΛΑΪ (LILAJ) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΝΤΕ (SADE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΑΪ (LILAJ) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΓΚΕΡΤΑ (ERGERTA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(15)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.879/2018/0000296/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΕΛΙ 
(όνομα) ΟΡΓΚΕΣ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 14496/18-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2.- Με την Φ.898/2018/0000219/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑ 
(όνομα) ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΟΦΑΔΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 1153/30-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3.- Με την Φ.289/2018/0000221/21-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-01-2018 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΛΙ (όνομα) ΑΤΛΑΝΤ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 22/24-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (6ο 
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Γυμνάσιο Ν. Καρδίτσας) και το αριθμ.:195/2/24-01-2018 
πιστοποιητικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού Καρδίτσας.

4.- Με την Φ.637/2018/0000387/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 13-05-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΚ 
(όνομα) ΣΤΑΥΡΟ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 20829/ 
12-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΣΤΑΥΡΟ ΖΕΝΕΛΑΚ σε ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΖΕΝΕΛΑΚ.

5.- Με την Φ.907/2018/0000289/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΖΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 875 / 23-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

6.- Με την Φ.877/2018/0000212/21-05-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(όνομα) ΕΡΒΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 

σύμφωνα με την αριθμ. 12921/08-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ο   Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(16)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ.2091/2016/0000422/07-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -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 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΙΟΡΝΤΙ 
(επώνυμο) ΛΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 29-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΡΑΪ (LARAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡΓΙΑΝ (ILIRGJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΡΑΪ (LARAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑ (SILVA).
2.- Με την Φ.2464/2016/0002067/07-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ 
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟ (MARIO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
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3.- Με την Φ.2465/2018/0001134/07-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - 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 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ 
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟ (MARIO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
4.- Με την Φ.2566/2016/0002497/07-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 19-07-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-02-2006, και κατοι-
κεί 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 01-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDJA).
5.- Με την Φ.2614/2016/0002859/07-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - 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 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤ 
(επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΧΥΣΕΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 24-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (QERAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΥΣΕΝΙ (HYSENJ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΑΪ (QERAJ) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΜΟΖΑ (MIMOZA).
6.- Με την Φ.2638/2016/0003036/07-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - 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 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώ-
νυμο) ΖΥΛΑΛΙ (πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΛΑΛΙ (ZYLALI) (κύριο όνομα) 

ΡΕΣΜΙ (RESMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΛΑΛΙ (ZYLALI) (κύριο όνομα) 

ΤΕΣΛΙΚΟ (TESLIKO).
7.- Με την Φ.2456/2016/0002026/07-05-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - 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 08-04-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΕ (επώ-
νυμο) ΒΑΛΕΡΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
11-05-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΛΕΡΑ (VALERA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΛΕΡΑ (VALERA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΑΝΑ (JOANA).
8.- Με την Φ.2094/2016/0000426/07-05-2018 απόφα-

ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 10-02-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
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ΓΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (πατρώνυμο) ΟΡΓΚΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2009, και κα-
τοικεί 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 20-07-2001 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA) (κύριο όνομα) 

ΟΡΓΚΕΝΤ (ORGENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA). 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 
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*02021190806180012*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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